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na rzecz bezszmerowego przejœcia miêdzy plana-
mi i instrumentami. Wy¿sza góra zosta³a nieco
rozœwietlona (w g³adki i “lampowy” sposób), co
rekompensuje raczej przeciêtn¹ rozdzielczoœæ.
Wydarzenia s¹ nieco uspokajane, daj¹c muzyce
pewien oddech i spokój, ale nie na tyle, ¿eby
straciæ tempo. Po prostu, zamiast przyspieszenia
100 km/3 ms, jak w XLO, mamy 100 km/5 ms.
Granie legato przys³u¿y siê systemom, w którym
brakuje koherencji i pe³ni dŸwiêku, tam, gdzie
akcentowane s¹ poszczególne instrumenty, a nie
ma poczucia ca³oœci.

Kabel Supra przyby³ do testu jako ostatni,
kiedy wydawa³o siê, ¿e ju¿ wszystko posprz¹ta-
ne. A tu okaza³o siê, ¿e to czo³ówka testu. Dual-
RCA gra pe³nym, chcia³oby siê powiedzieæ analo-
gowym dŸwiêkiem. Jego zaletami s¹ mocny bas,
³adna, niezaœmiecona góra, ale przede wszystkim
znakomita œrednica – daj¹ca poczucie komfortu
i relaksu, coœ jak przy s³uchaniu winylowych p³yt.
Dynamika w skali mikro jest trochê uspokojona

Powsta³a w roku 1976 szwedzka firma Supra
Cables wierzy w ekran. Zarówno w interko-

nektach, jak i w kablach g³oœnikowych, jest to je-
den z wa¿niejszych elementów konstrukcji. Dru-
gim istotnym wskazaniem Supry jest walka z in-
dukcyjnoœci¹. Model Dual-RCA zosta³ wykonany
z postaci pseudo-zbalansowanej, gdzie przewod-
niki dodatni i ujemny maj¹ identyczn¹ konstruk-
cjê, a na ca³oœæ na³o¿ony jest teleskopowy ekran
przypiêty tylko z jednej strony. Na kablu zazna-
czono wiêc kierunkowoœæ. Niecodzienny jest
tak¿e materia³, z jakiego wykonane s¹ przewod-
niki, poniewa¿ 19 drucików sk³adaj¹cych siê na
pojedynczy przewodnik to cynowana miedŸ. Ek-
ran to aluminiowa folia.

Dystrybutor: BEST AUDIO
Cena [z³] (1m): 270

SUPRA DUAL-RCA

Dystrybutor: AUDIO CENTER
Cena [z³] (0,6m): 292

WIREWORLD LUNA 5
stawki, jego budowa jest skomplikowana, a wtyki
– jak siê wydaje – najlepsze.

Kabel Wireworlda jest przeciwieñstwem Real
Cabla. Jego barwa jest ustawiona w ten sposób,
¿e wycofuj¹c wy¿sz¹ œrednicê, ³agodz¹c atak in-
strumentów, ma jednoczeœnie mocne skraje pas-
ma, a wiêc wyrazist¹, szybk¹ górê i du¿y, pe³ny
bas.  Najni¿sza jego czêœæ jest ³agodnie wycofy-
wana i nie ma pe³nego uderzenia, jest to jednak
manipulacja delikatna. Góra, z sybilantami, za-
pewni wiele atrakcji, poniewa¿ w ka¿dym nagra-
niu jest pokazywana mocno i precyzyjnie. Przy
nagraniach mocno komercyjnych mo¿e to siê od-
biæ na równowadze tonalnej, poniewa¿ kabel ni-
czego z ich miernego dŸwiêku nie ukryje. Z dru-
giej strony, kiedy wrzucimy do odtwarzacza dob-
rze nagrany kr¹¿ek, Wireworld pozwoli wydobyæ
wiele informacji. Pog³osy bêd¹ pe³ne i bogate
w detale.

W Lunie znajdziemy te same
      patenty Wireworlda, co w naj-
dro¿szych modelach firmy: budo-

wê symmetricoax, dielektryki oraz
specjalne wtyki. Symmetricoax polega na

tym, ze na wewnêtrznym rdzeniu owiniêto
kabelki OFC (99,99) typu multi-Litz, na nie po-

³o¿ono kolejn¹ warstwê dielektryka (polietylen)
i kolejn¹ warstwê drucików. Wtyki to opatento-
wane konstrukcje o nazwie Gold Tube, wykona-
ne ze srebrzonej, a nastêpnie z³oconej bez po-
œrednictwa substratów (w tym fatalnego niklu)
miedzi. Dielektrykiem tutaj jest teflon. MiedŸ ma
mieæ optymalizowany rozk³ad kryszta³ów, dlate-
go zaznaczono kierunkowoœæ kabla. Co ciekawe,
jest to konstrukcja o impedancji 75Ω. Chocia¿
wiêc Luna 5 wygl¹da najmniej efektownie z ca³ej

Dystrybutor: AUDIO CENTER
Cena [z³] (0,5m): 172

XLO ER-5

W ykonany z miedzi o czystoœci 99,994%,
charakteryzuje siê tym, ¿e posiada ekran –

rzecz w XLO unikalna (w firmie uwa¿a siê, ¿e
ekran to wymys³ szatana...), a kabelki typu multi-
Litz owiniête s¹ wzglêdem siebie pod odpowied-
nim k¹tem wokó³ teflonowej rurki i zakoñczone
niewielkimi wtykami. Nie s¹ to jednak ³¹czówki
kupione na targu na Tajwanie, a bardzo ³adne,
wykonywane samodzielnie przez XLO.

Kabel XLO gra mocnym, doœæ sztywnym
i twardym dŸwiêkiem. Nie chodzi o mechanikê,
a raczej o to, ¿e krawêdzie nie s¹ rozmywane,
a w dŸwiêku preferowana jest zwartoœæ i szyb-

koœæ. Równie dobrze przedstawia siê klarownoœæ
œredniego basu, najlepsza w tym teœcie – czyli
tam, gdzie charakter kabla ma g³ówne oparcie,
oraz przejrzystoœæ wysokich tonów. To jeden
z niewielu kabli za te pieni¹dze, gdzie nie docho-
dzi do obciêcia góry, nie ma wiêc zuba¿ania aury
wokó³ instrumentów, a pog³osy nie s¹ t³umione.
Dó³, jako ca³oœæ, jest nieco wycofany i nie scho-
dzi bardzo g³êboko. Jego wy¿szy i œredni zakres
s¹ jednak mocne i pe³ne. Nieco mocniej podawa-
na jest czêœæ wy¿szej œrednicy. Warto wiêc prze-
s³uchaæ ER-5 w konkretnym systemie i zobaczyæ,
czy tam pasuje. Idealnie nada siê do nieco
leniwych, albo ocieplonych syste-
mów, które potrzebuj¹ pomocy
w kierunku zwartoœci i precyzji.
W jasnych zestawach mo¿e nato-
miast zaszkodziæ.


