
Opinia 1

Mniemam, iz wiernym czytelnikom naszego portalu po przywolaniu na mysl wczesniejszych starc 
testowych z tytulowym brandem cisnie sie na usta jedno, za kazdym razem, bez dwóch zdan bardzo 
pozytywne stwierdzenie typu: „Te niepozorne biszkopty naprawde robia dobra robote”. Naciagam fak-
ty? Prosze jeszcze raz przeczytac nasze opinie, a przekonacie sie, iz jestem daleki od klamstwa. 
A najciekawsze w tym wszystkim jest to, ze pozytywny wystep zaliczyl kazdy z dotychczas prezen-
towanych komponentów. Owszem, ich bezkompromisowosc nalezy usadowic w przynaleznym dla 
kazdego z nich pulapie cenowym, ale fakt jest faktem, bedaca dzisiejszym punktem zapalnym dunska 
marka Gato Audio zawsze z redakcyjnych starc wychodzila z tarcza. I gdy wydawalo sie, ze opinio-
wany ostatnim razem trzyczesciowy zestaw pre-power PRD-3S i PWR-222 jest zwienczeniem mo-
gacych byc dobrze odebranych przez wymagajacych milosników wysokiej jakosci muzyki mozliwosci 
konstrukcyjnych tego producenta, na tapete recenzencka trafi l, dosc niepozorny, jak na standardy 
mojego pomieszczenia, zestaw kolumn pod handlowa nazwa FM-30. Nie, nie bylo to nieoczekiwane 
zaskoczenie, bo o ich bycie kilkukrotnie przekonalismy sie na wystawie w Monachium, ale przyznam 
szczerze, niepozbawiony drobnych obaw bylem bardzo ciekawy, jak wypadna na tle zbierajacej do-
bre opinie elektroniki. Czy stan niepewnosci byl zasadny? O nie. Tego dowiecie sie dopiero w trakcie 
lektury ponizszego tekstu, który zawdzieczamy przedstawicielowi marki Gato Audio na naszym rynku 
– warszawskiemu dystrybutorowi Audio Klan.

GATO AUDIO FM-30



Nawet niezobowiazujace spojrzenie na tytulowe Dunki uswiadamia nam, ze mamy do czynienia ze 
bardzo zgrabnymi, a przez to atrakcyjnymi dla wielu nawet do cna przesiaknietych mania marudze-
nia malkontentów konstrukcjami. Biorac za punkt odniesienia wysokosc 120 centymetrów moich szaf 
latwo jest sie zorientowac, iz caly test przebiegl z osiagajacymi okolo metra wzrostu wykonczonymi w 
czarnym lakierze fortepianowym skrzynkami z czterema przetwornikami. Patrzac na front od dolu zna-
jdziemy na nim ukryte pod mocowanymi na magnesy okraglymi maskownicami dwa basowce, powyzej 
jeden sredniotonowiec, a naszczycie wysokotonówke, co dobitnie potwierdza testowa zabawe z ko-
lumna trójdrozna. Rzut okiem na 30-ki z lotu ptaka zdradza nam pierwszy front walki pomyslodawców 
o dobry dzwiek opisywanych konstrukcji, czyli zwalczanie wewnetrznych fal stojacych, co zaowocow-
alo zbieganiem sie bocznych scianek plynnym lukiem ku równiez oblym plecom. Analiza tylnej czesci 
opisywanych kolumn donosi o wygospodarowaniu w jej dolnej czesci miejsca dla dwóch portów bass 
refl eks, trzech przelaczników dostrajania fi nalnego dzwieku i podwójnego zestawu terminali dla kabli 
kolumnowych, które w kicie startowym polaczono lukowatymi zworami. I gdy wydawaloby sie, ze po 
zakupie owych kolumn juz nic ciekawego nie moze nas spotkac, okazuje sie, ze calosc przywolanych 
konstrukcji za pomoca wykonczonej milym w dotyku gumo-podobnym materialem, stabilizujacej sie na 
podlozu czyms w rodzaju czteronoznej plaszczki stopy jest pochylona do tylu. Myslicie, ze to zbedny 
zabieg designerski? O nie, to nie jest jedynie pomysl na wyglad, ale starzy wyjadacze wiedza, ze ten 
zabieg jest drugim frontem starcia inzynierów o wynik soniczny 30-ek, czyli próba wyrównania fazowe-
go zastosowanych glosników, co znacznie upraszcza dopasowujaca do siebie wszystkie przetworniki 
wewnetrzna zwrotnice, a to zawsze przeklada sie na koncowy dzwiek zespolów glosnikowych.

Jesli ktos z Was przed zapoznaniem sie z ponizszym tekstem myslal, ze te niepozorne w stosunku 
do moich Austriaków dunskie kolumienki nie maja szans naglosnic prawie 100 metrów szesciennych 
kubatury pokoju odsluchowego, wszelkich wieszczacych porazke osobników musze zasmucic, gdyz 
rozmach z jakim prezentowaly nawet najbardziej wymagajace pod wzgledem energii rockowe nurty 
muzyczne mogloby pozazdroscic wielu konkurentów. I nie mówie tutaj o walce z materia pomieszcze-
nia na poziomie siódmych potów, tylko o swobodnym oddaniu bardzo mocnej dawki niskich rejestrów 
nawet przy raczej unikanym na co dzien przeze mnie poziomie glosnosci. A to wszytko bylo okraszone 
dobrym nasyceniem srodka pasma i delikatnie stonowanymi górnymi rejestrami. Co mam na mysli 
piszac slowo „stonowane”? Nie chodzi mi bynajmniej o jakakolwiek mgielke, czy ich zapiaszczenie, 
tylko minimalne cofniecie w stosunku do posiadanego przeze mnie berylowego tweetera, co odczu-



walem jako unikanie wychodzenia przed szereg z tendencja do oczekiwania wyraznego sygnalu od 
elektroniki, ze maja sie pojawic. Takie nieco niesmiale, ale gdy sie pojawily, byly najwyzszej próby. 
Czy odbieram to w domenie problemu? Naturalnie, ze nie, gdyz nalezy wziac pod uwage, ze obecnie 
jestem na etapie ostatniego szlifu mojego systemu i wyciagam smaczki typu blysk górnych rejestrów, 
a urocze, troche bezbronne Dunki wpadly do mnie na krótkie spotkanie testowe w obcym srodowisku. 
Jak w takim razie prezentowala sie generowana przez nasze bohaterki wszelakiego rodzaju muzy-
ka? Nie chcialbym byc posadzonym o drukowanie meczu lub pisanie laurki na zamówienie, ale daw-
no nie mialem tyle przyjemnosci ze sluchania tak niepozornych kolumn. To bylo na tyle znamienne, 
ze w pewnym momencie zlapalem sie na zbyt czestym jak na moje testowe standardy, sluchaniu 
muzyki buntu w stylu free jazzowego koncertu Johna Zorna z projektem Masada „First Live 1993”, 
czy oszalamiajacej moje zmysly, glosno sluchanej muzyki elektronicznej zespolu The Acid „Liminal”. 
Praktycznie zadnej zadyszki, a uwierzcie mi, gdy material Johna Zorna spokojnie mozna uznac za 
bardzo wymagajacy, to panowie od fraz komputerowych swoimi bardzo niskimi pomrukami wyciskali 
z tych malych kolumienek rzeczy, których nigdy bym sie nie spodziewal typu trzesace sie wespól ze 
mna i scianami cale pomieszczenie. Az trudno bylo mi uwierzyc, ze FM-30-ki maja tylko dwa male 
przetworniki. Ok. Jakby powiedziala to mlodziez, dudnienie wypadlo spoko, a co z muzyka dla starych 
tetryków? W opisie tego rodzaju swiata dzwieków pomoze mi najnowszy krazek Johna Surman’a w trio 
z Nelsonem Ayres’em i Robem Waring’iem „Invisible Threads”. Pewnie po raz kolejny Was zaskocze, 
ale podczas realizacji zapisów nutowych tej plyty kolumny w bardzo kulturalny sposób podawaly mi 
wszelkie zwiazane z wielobarwnoscia uzywanych przez artystów instrumentów niuanse. I nawet nie 
chodzi mi tutaj o dostojnie wypadajacy i pieknie wybrzmiewajacy fortepian, czy nasaczony drewnem 
stroika saksofon, ale w glównej mierze mam na mysli namacalnosc i soczystosc wibrafonu. Uder-
zane paleczka metalowe plytki niczym fajerwerki Jurka Owsiaka w dlugim wydzwieku spektakularnie 
wypelnialy moje pomieszczenie. To byl bardzo metafi zycznie odtworzony material, którego witalnosc 
nawet w najmniejszym stopniu nie zaklócily przywolane gdzies na poczatku tego akapitu minimalnie 
przyczajone wysokie tony. Jak zaznaczalem, one byly niesmiale, ale nie ograniczaly odczucia napow-
ietrzenia wirtualnej sceny muzycznej, a takie postawienie ich obecnosci pozwalalo na bardzo czytelne 
pozycjonowanie artystów w pelnej rozpietosci jej glebi i szerokosci.

Myslicie, ze lalem wode? Po tych kilku latach pisania chyba zdazyliscie mnie poznac, ze nie mam w 
zwyczaju sztucznie naginac faktów. Powtarzam po raz kolejny. Spotkanie z dunska mysla techniczna 
naprawde bylo bardzo owocnym w mile doznania muzyczne okresem. Niby maluchy, a z wielkim 
sercem do grania. Ale nie byla to walka muzyki z przerastajaca ja kubatura, tylko swobodne oddanie 
jej najdrobniejszych niuansów. Kogo zatem widze w szeregach potencjalnych zainteresowanych? 
Szczerze powiedziawszy jakis specjalnych ograniczen nie ma. Dlatego tez jesli nosicie sie z zami-
arem roszady zespolów glosnikowych w swoich systemach i dysponujecie pomieszczeniem nawet 
do 30 metrów kwadratowych powierzchni, kolumny dunskiej marki Gato Audio FM-30 sa jednym z 
pewniaków do posluchania. Spokojnie naglosnia wspomniany metraz, a przy tym zrobia to w dys-
tyngowany sposób. I jesli tego Wam za malo, jako przychylajacy szale na ich korzysc bonus dodam 
wpisujacy sie w najwykwintniejsze wnetra design i wykonczenie w lakierze fortepianowym. Malo? Jesli 
tak, najzwyczajniej w swiecie Was nie rozumiem.

Jacek Pazio

Opinia 2

Choc dunskie Gato Audio goscilo na naszych lamach juz trzykrotnie, to kazdorazowo zajmowalismy 
sie jedynie niezwykle charakterystyczna, ze wzgledu na biszkoptowy ksztalt frontów, elektronika i 
uczciwie musimy przyznac, iz byly to szalenie mile spotkania. Niebanalny projekt plastyczny, iscie 
high-endowe wykonanie i przede wszystkim niezwykle angazujace i dynamiczne brzmienie, które nie 
pozwalalo ani chwili pozostac wobec niego obojetnym na tyle gleboko zapadly nam w pamiec, ze 
ilekroc ktos pyta o mozliwie najbardziej korzystne polaczenie typowo lifestyle’owego designu i ra-
sowego audiofi lskiego brzmienia to wlasnie Gato wymieniamy jako jedna z pierwszych propozycji. 
Najwyzszy jednak czas, zeby nadal pozostajac w skandynawskich klimatach nieco przemodelowac 
swiadomosc marki i pokazac ja z nieco innej strony. Nie z perspektywy poczatku a konca toru, czyli 
zamiast elektronika zajac sie tym razem kolumnami, z którymi dziwnym zbiegiem okolicznosci tytu-



lowa marka niekoniecznie jest kojarzona. A szkoda, gdyz pomimo niezbyt rozbudowanej, bo liczacej 
zaledwie cztery modele, oferty jest spora szansa, iz wiekszosc z nas znajdzie tam cos do siebie. Do 
wyboru sa bowiem dwa niewielkie monitory podstawkowe FM-8 i FM-15, oraz dwie podlogówki – FM-
30 i FM-50, z których to, dzieki uprzejmosci dystrybutora marki – warszawskiego Audio Klanu, miel-
ismy okazje przez kilka tygodni poznecac sie nad mniejszymi 30-kami.

Jak przystalo na iscie XXI wieczny projekt Gato FM-30 to nad wyraz zgrabne, zeby nie powiedziec 
fi ligranowe podlogówki o ultra nowoczesnym wygladzie i smuklej, lekkiej optycznie bryle. Pochylone 
ku frontom scianki górne i zwezajace sie ku iscie symbolicznej scianie tylnej boki nadaja calosci 
niezaprzeczalnej dynamiki. Do naszej redakcji dostarczona zostala kruczoczarna, pokryta lakierem 
fortepianowym parka, lecz do wyboru jest równiez opcja biala i chyba najbardziej ekskluzywna (i nieco 
drozsza) orzechowa – równiez pokryta lsniaca politura.
Na dosc waskich frontach umieszczono po cztery, otoczone ozdobnymi, polerowanymi pierscieniami 
drajwery produkcji SB Acoustics – 38 mm tekstylny przetwornik wysokotonowy, 15 cm polipropyl-
enowy, wzmacniany mineralami sredniotonowiec i pare, podobnych mu, równiez 15 cm wooferów. 
Oczywiscie milosnicy nieco bardziej stonowanych doznan wizualnych moga skorzystac z mocow-
anych magnetycznie na wspomnianych pierscieniach maskownic. Uklad jest trójdrozny a kazda z 
sekcji pracuje w dedykowanych sobie komorze. Milym uklonem w strone tych, którzy nie do konca 
zadowoleni sa z mozliwosci wykorzystania potencjalu ogólnodostepnych pomieszczen domowych do 
wlasnych – typowo audiofi lskich celów jest system trzech, trójpozycyjnych zworek umozliwiajacy pew-
na akomodacje tytulowych kolumn do zastanych warunków. Podwójne terminale glosnikowe w pelni 
zasluguja na przydomek bizuteryjne a ich pionowa orientacja, oraz szeroki rozstaw nie powinny sta-
nowic problemu nawet przy masywnych widlach.
Warto zwrócic uwage na wielowarstwowe obudowy FusedMASS stanowiace swoisty sandwich 
MDF-u, masy bitumicznej i HDF-u majacy na celu drastyczne ograniczenie rezonansów i wibracji 
przy zachowaniu odpowiedniej wewnetrznej objetosci i smuklego ksztaltu na zewnatrz. A wlasnie, jak 
sama nazwa wskazuje 30-ki moga pochwalic sie 30-itrowa pojemnoscia, która wspomaga podwójny, 
umieszczony na scianie tylnej uklad bas refl eks. Calosc usadowiona jest na masywnych, poprawiaja-
cych stabilnosc pajakopodobnych cokolach wyposazonych w ozdobne kolce, które mozna wkrecic w 
podstawki uzyskujac w tym samym stylowe nózki.

Ze wzgledu na calkiem przystepna, nawet jak na polskie realia, cene a przede wszystkim niezwykle 
kompaktowe gabaryty uznalismy, ze do tematu odsluchu podejdziemy na totalnym luzie i bez zbyt 
wygórowanych oczekiwan. Niby gdzies tam w podswiadomosci caly czas tlily sie wspomnienia z kilku 
ostatnich edycji monachijskiego High Endu i warszawskiego Audio Video Show, gdzie Gato za kazdym 
razem pozytywnie zaskakiwalo, ale to zawsze bylo w biegu i prawde powiedziawszy w takich warunk-
ach, jesli brzmienie czegos ewidentnie nie „ranilo” a w dodatku mozna bylo dluzsza chwilke spokojnie 
posiedziec w klimatyzowanym pomieszczeniu, to w gruncie rzeczy zawsze sie takie przypadki milo 



wspomina. Pomine juz fakt, ze bardziej interesowala nas elektronika, która mielismy niemalze na 
wyciagniecie reki anizeli kolumny, które dziwnym zbiegiem okolicznosci ani razu nie rzucily nam sie w 
oczy w katalogu rodzimego dystrybutora. Skoro jednak dunskie kolumienki koniec konców do nas za-
witaly, to pomimo calej sympatii do biszkoptopodobnych wzmacniaczy i odtwarzaczy trzeba je oceniac 
jako pelnoprawny byt rynkowy a nie li tylko niezobowiazujacy dodatek . I tak tez zrobilismy – bez nie 
wiadomo jakich oczekiwan, ale tez i bez taryfy ulgowej. Slowem cos na ksztalt obiektywnosci.
Nie chcac jednak niejako juz na starcie psuc sobie humoru (male, niedrogie kolumienki w duzym 
pomieszczeniu to ewidentne proszenie sie o klopoty) w ramach niezobowiazujacej rozgrzewki za-
serwowalem i im i sobie niezwykle basniowy, a zarazem melancholijny album „Kristin Lavransdatter” 
Arilda Andersena, gdzie z jednej strony referencyjna realizacja ewidentnie potrafi  ciagnac wiekszosc 
konstrukcji za uszy na wyzyny ich fi zycznych mozliwosci a z drugiej wieloplanowosc aranzacji i bardzo 
zróznicowane pod wzgledem rozpietosci tonalnej instrumentarium stanowi nie lada wyzwanie dla re-
produkujacego je systemu. Kiedy jednak rozlegly sie pierwsze, leniwe takty „Kristin Og Alvemøen” 
jasnym stalo sie, ze czeka mnie nie lada niespodzianka. Dobiegajace bowiem mych uszu dzwie-
ki byly calkowicie nieadekwatne i nieprzystajace do gabarytów kolumn je generujacych. Ich wolu-
men, rozmach i swoboda niby jak najbardziej wskazywaly na podlogowe konstrukcje trójdrozne, ale 
na pewno nie stojace przede mna smolisto-czarne maluchy. To byl kawal dzwieku, jakiego mozna 
byloby sie spodziewac po kolumnach wielkosci Gauderów Cassiano lub Arcon 100 a nie zaledwie 
metrowych slupków, jakie wiekszosc z nas widzialaby w 15-18 metrowych pokojach a nie blisko czter-
dziestometrowym salonie! Tymczasem 30-ki nic a nic nie robiac sobie z mojej konsternacji rozkrecaly 
sie w najlepsze serwujac z czarujacym usmiechem nie tylko kontrabas we wlasciwym jemu gabarycie, 
co i z organami radzac sobie zaskakujaco dobrze. Jesli w tym momencie zastanawiacie sie Panstwo, 
czy przypadkiem nie mamy do czynienia z ewidentnym naginaniem praw fi zyki w stylu Boenicke Audio 
to juz spiesze z uspokajajacymi informacjami, ze w tym wypadku az tak zabiegi psychoakustyczne 
nie sa eksploatowane a w gre wchodzi raczej maksymalne wykorzystanie potencjalu wielowarstwowej 
obudowy, precyzyjnie zestrojonej zwrotnicy i z równa troska dobranych przetworników. Ot przyslowio-
we granie na 100-ke oparte na solidnych, inzynierskich podstawach i przede wszystkim doswiadcze-
niu Frederika Johansena oraz Krestena Dinsena. Tutaj nie ma miejsca na przypadkowosc i liczenie na 
lut szczescia i to po prostu slychac.
Skoro na nomen omen skandynawskim Jazzie bylo tak dobrze, to uznalem, ze warto nieco podni-
esc poprzeczke i nieco skomplikowac a zarazem dociazyc przekaz, wiec czym predzej siegnalem 
po „Psychotic Symphony” Sons Of Apollo i zgrabnie wymykajacy sie jednoznacznej kategoryzacji 
„Ótta” Sólstafi r. Jak sami mozecie sie Panstwo przekonac (linki prowadza do konkretnych albumów 
na platformie Tidal) to nie jest material z kategorii lekkich, latwych i przyjemnych, wiec Gato nie dosc, 
ze musialy zmierzyc sie z dosc skomplikowanymi ,a wiec wymagajacymi wysmienitej rozdzielczosci 
aranzacjami, to w dodatku krytycznym bylo utrafi enie w punkt pomiedzy oddaniem wlasciwej takiemu 
graniu agresji a jednoczesnie zachowanie umiaru w zbytniej ofensywnosci i napastliwosci. O dziwo 
sprawdzian ten dunskie kolumienki zdaly z wrodzonym taktem i swoboda. Zarówno wirtuozerskie 
popisy na patetycznym „Psychotic Symphony”, jak i melancholijno – noise’owo – post metalowe kom-



pozycje Islandczyków z Sólstafi r zabrzmialy z rozmachem i wlasciwa potega przy jednoczesnym zach-
owaniu wysoce satysfakcjonujacego wgladu w dalsze plany. Zródla pozorne kreslone byly pewna, 
mocna kreska i nawet w najbardziej zawilych momentach trudno bylo miec jakiekolwiek zastrzezenia 
do stabilnosci ich pozycjonowania na szerokiej i przy tym glebokiej scenie dzwiekowej. W dodatku, 
pomimo wspomnianej rozdzielczosci, barwe i temperature Gato okreslilbym jako przesunieta nieco w 
kierunku ciepla i muzykalnosci anizeli chlodnej analitycznosci, co przynajmniej zgodnie z moimi oso-
bistymi preferencjami jest niewatpliwym powodem do zadowolenia, gdyz ciezsze gatunki rzadko kiedy 
moga pochwalic sie nawet nie tyle referencyjnymi, co po prostu dobrymi realizacjami a taki sposób 
reprodukcji uwielbianemu przeze mnie, jak to Jacek okresla, „lomotowi” niewatpliwie sluzy.
I jeszcze jedno – po kilku dniach odsluchów, gdy na dobre oswoilem sie z mozliwosciami dynamic-
znymi 30-ek, które w stanie dostarczonym przez dystrybutora posiadaly zworki ustawione w pozycji 
neutralnej pozwolilem sobie na kilka eksperymentów i … zaliczylem kolejna mila niespodzianke. Otóz 
wartosc High uzyskuje sie poprzez usuniecie konkretnej zworki, co przetestowalem na wszystkich 
gniazdach i o ile z basem owe eksperymenty przyniosly dosc dyskusyjny efekt zbytniej spontanicznos-
ci, to juz „Focus” i „Detail” pokazaly nieco zywsze i twardsze podejscie do tematu, co z pewnoscia 
moze zainteresowac osoby posiadajace nieco przesaturowana elektronike a jednoczesnie niekoniec-
znie chcace rezygnowac z jakze uzalezniajacej gladkosci i soczystosci srednicy. Tak samo wygladaly 
sprawy przy przestawieniu powyzszych zworek na „Low”. W naszych warunkach efektem byly nieco 
ograniczone efekty przestrzenne, poglos i glebokosc sceny, lecz juz wszedzie tam, gdzie systemy 
maja tendencje do lekkiej krzykliwosci, czy ofensywnosci w górze pasma tego typu zabieg moze oka-
zac sie wrecz zbawienny. Ot taka niewinna, a jakze zwiekszajaca funkcjonalnosc equalizacja, z której 
korzystac musu nie ma, ale skoro jest, to co szkodzi spróbowac jak sprawdzi sie w naszym secie i w 
naszym pomieszczeniu. Jako dowód posluze sie albumem „Devotion (Deluxe Edition)” Jessie Ware, 
który normalnie dól pasma ma irytujaco monotonny i dudniacy a po przestawieniu stosownej zworki 
na „Low” wreszcie mozna mówic o prawidlowej równowadze tonalnej i czyms na ksztalt kontroli na-
jnizszych skladowych.

Jak mam nadzieje jasno wynika z powyzszego tekstu Gato Audio laczac niezwykle atrakcyjny design 
swojej elektroniki z równie milymi oku kolumnami w obu przypadkach jest w stanie bardzo pozytywnie 
zaskoczyc a tym samym naklonic do zakupów. W dodatku fi rmowe kolumny swietnie sprawdzaja sie 
nie tylko w monoteistycznych, dunskich systemach, lecz równiez z elektronika fi rm trzecich oferujac 
nad wyraz korzystna relacje jakosci do ceny. Ponadto biorac pod uwage, iz FM-30 juz w pomieszcze-
niach o powierzchni rzedu dwudziestu metrów kwadratowych ewidentnie znikaja, to jesli tylko szukaja 
Panstwo niewielkich podlogówek o mozliwosciach zdecydowanie bardziej absorbujacych gabarytowo 
konkurentów odsluchy sugerowalbym rozpoczac wlasnie od nich.

Marcin Olszewski



Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 24 498 PLN (High Gloss Black, High Gloss White), 25 498 PLN (High Gloss Walnut)

Dane techniczne:
Pasmo przenoszenia: 37 Hz – 35 kHz
Skutecznosc (2,83v): 87 dB
Rekomendowana moc wzmacniacza: 50 – 250 W
Impedancja nominalna: 4 O
Zastosowane przetworniki:
– wysokotonowy: 1 x 38 mm ring radiator
– sredniotonowy: 1 x 150 mm
– niskotonowy:: 2 x 150 mm
Wymiary (S x W x G): 310 x 970 x 335 mm
Waga: 29 kg

System wykorzystywany w tescie:
– zródlo: transport CEC TL 0 3.0, przetwornik D/A Reimyo DAP – 999 EX Limited TOKU
– przedwzmacniacz liniowy: Robert Koda Takumi K-15
– koncówka mocy: Reimyo KAP – 777
Kolumny: Trenner & Friedl “ISIS”
Kable glosnikowe: Tellurium Q Silver Diamond
IC RCA: Hijri „Milon”
XLR: Tellurium Q Silver Diamond
IC cyfrowy: Harmonix HS 102
Kable zasilajace: Harmonix X-DC 350M2R Improved Version, Furutech NanoFlux NCF Furutech DPS-
4 + FI-E50 NCF(R)/ FI-50(R), Hijiri Nagomi
Stolik: SOLID BASE VI
Akcesoria:
– antywibracyjne: Harmonix TU 505EX MK II, Stillpoints ULTRA SS, Stillpoints ULTRA MINI
– platforma antywibracyjna SOLID TECH
– zasilajace: Harmonix AC Enacom Improved for 100-240V
– akustyczne: Harmonix Room Tuning Mini Disk RFA-80i
– listwa sieciowa: POWER BASE HIGH END
Tor analogowy:
– gramofon:
naped: SME 30/2
ramie: SME V
wkladka: MIYAJIMA MADAKE
przedwzmacniacz gramofonowy: RCM THERIAA


