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MONACOR CARPOWER WANTED 4/320 - 3. MIEJSCE
Oto szara eminencja. Pewnie ma∏o kto stawia∏by na Monacor. Tymczasem debiut w ramach kolekcji Carpower jest bardzo dobry. Wzmacniacz a˝ kipi mocà, co mo˝e spodobaç si´ ka˝demu. WÊród wszystkich
rywali Monacor jest jak niez∏y mi´Êniak Êwie˝o po treningu na si∏owni.
Uzyskana moc 274W (mostek) to zdecydowanie wi´cej ni˝ potrafià konkurenci. Carpower zatem Êwietnie nadaje si´ do nap´dzania subwooferów, a i przy okazji mocniejszych zestawów przednich g∏oÊników.
Brzmienie nie jest jednak tak silne, jak mog∏yby wskazywaç wyniki pomiarów. Monacor gra pewnie, ale bez szczególnej werwy. Mo˝na si´
czepiaç detali, od których oczekuje si´ wi´cej ekspresji, jakkolwiek i tak
ostateczny efekt jest niez∏y. S∏uchanie jest przyjemne, mimo, ˝e scena nie jest tak swobodna jak chocia˝by u Audisona.
JakoÊç wykonania jest w porzàdku. Mogà si´ podobaç solidne terminale Êrubowe i pokr´t∏a, które pracujà z lekkim oporem, by uniknàç niespodziewanego przestrojenia wzmacniacza. Dodatkowy gad˝et w postaci podÊwietlanego logo fajnie prezentuje si´ po zmierzchu, wi´c w baga˝niku mo˝e nieêle wyglàdaç. Plus za Êwietne wyposa˝enie (∏àcznie z dodatkowym wyjÊciem do do∏àczenia jeszcze jednego wzmacniacza).

MONACOR CARPOWER WANTED 4/320
moc RMS
moc RMS
zniekszta∏cenia
pasmo
S/N
filtry

078 gt

4 x 85W
2 x 240W
0,1%
20 – 20 000Hz
100dB
40 – 200Hz

filtry
bezpiecznik
wymiary
masa
cena
info

XETEC XI 240.4 - 4. MIEJSCE

PHONOCAR PH4800 – 5. MIEJSCE

Niemiecki specjalista bardzo szybko zdoby∏ renom´. Pierwsze kosztowne wzmacniacze zyska∏y swoich zwolenników za jakoÊç wykonania i brzmienie. Z tym wi´kszà ciekawoÊcià potraktowaliÊmy niedrogà
propozycj´ firmy: cztery kana∏y za 999 z∏? Ca∏kiem obiecujàco. Do testowego egzemplarza musieliÊmy jednak zajrzeç nie tylko z ciekawoÊci, ale i z koniecznoÊci (oderwana cyna z lutu swobodnie podró˝owa∏a po wn´trzu co mog∏o si´ skoƒczyç bardzo êle!). Z zewnàtrz Xetec
sprawia bardzo korzystne wra˝enie. Elegancka obudowa bez zb´dnych gad˝etów wzbudza zaufanie. JakoÊç terminali po∏àczeniowych
mog∏aby byç jednak lepsza. Wyposa˝anie bogate, choç mimo wszystko troch´ skromniejsze od rywali. Za to wyniki pomiarów: dobre.
JeÊli brzmienie Audisona uznaç za senne, to Xetec jest specjalistà od hipnozy: usypia jeszcze szybciej. Brzmienie traktuje z wyjàtkowà oboj´tnoÊcià,
jak zmanierowany sprzedawca ze sklepu w czasach PRL. Niemiecka konstrukcja zapewnia jednak coÊ fajnego: troch´ fundamentu basowego, wi´c
mo˝na choç odrobin´ poszaleç. Nie da si´ jednak ukryç, ˝e jedynym lekarstwem mo˝e byç agresywnie grajàca jednostka sterujàca, by dêwi´k nabra∏
og∏ady i nie zm´czy∏ po podró˝y do najbli˝szego sklepu w mieÊcie.

XETEC XIRCUIT XI 240.4
20 – 200Hz
2 x 30A
245x425x65mm
4,3kg
799z∏
Monacor Polska

moc RMS
moc RMS
zniekszta∏cenia
pasmo
S/N
filtry

4 x 70W
2 x 185W
0,03%
5 – 30 000Hz
91dB
25 – 6000Hz

Najnowsze w∏oskie dzie∏o mo˝e si´ podobaç. Elegancko zaprojektowany wzmacniacz powinien nieêle prezentowaç si´ w ciemnym baga˝niku. Starannie wykonana obudowa, przyzwoite terminale po∏àczeniowe
i przejrzysty panel sterujàcy to podstawa. Wyposa˝eniu trudno tak˝e
coÊ zarzuciç. W∏osi nie ˝a∏owali niczego, wi´c prócz p∏ynnie regulowanych filtrów sà równie˝ dodatkowe wyjÊcia audio, wejÊcie do pod∏àczenia radioodtwarzacza wprost z jego z∏àczy g∏oÊnikowych (idealne rozwiàzanie dla systemów instalowanych seryjnie przez producentów samochodów) oraz dodatkowe wzmocnienie basu.
Po tak dobrych wra˝eniach brzmienie wypada znacznie skromniej.
Poczàtkowo wydaje si´, ˝e w∏oski Phonocar gra jak na sterydach:
mocno i solidnie. Wystarczy jednak pos∏uchaç testowych rywali by
przekonaç si´, ˝e dêwi´k jest jednak nienaturalny i m´czàcy. KlarownoÊç jest doÊç skromna i nie trudno oprzeç si´ wra˝eniu osch∏oÊci
i agresji podczas s∏uchania charakterystycznie zrealizowanych nagraƒ
w wykonaniu Anny Marii Jopek. Taka charakterystyka brzmienia bardziej pasuje fanom mocno skompresowanego MP3, ani˝eli audiofilom
poszukujàcym czegoÊ poni˝ej 1000 z∏.

PHONOCAR PH4800
filtry
bezpiecznik
wymiary
masa
cena
info

50 – 6000Hz
2 x 25A
405 x 225 x 60mm
b. d.
999z∏
Sonia Draga

moc RMS
moc RMS
zniekszta∏cenia
pasmo
S/N
filtry

4 x 120W
2 x 200W
0,2%
10 – 30 000Hz
90dB
40 – 250Hz

filtry
bezpiecznik
wymiary
masa
cena
info

40 – 250Hz
b. d.
290 x 357 x 56mm
b. d.
899z∏
T. Olejnik
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