
Znane są przypadki, także w Polsce, gdy dystrybutor sprzętu audio staje się także producentem. 
Nie zdarzało się jednak dotąd, aby dotyczyło to zestawów głośnikowych wysokiej klasy, 
wytwarzanych w naszym kraju. Właśnie taką strategię obrała poznańska Intrada.

Ileż to już razy czytałem historię marki 
audio, która zaczynała się mniej więcej  

tak: „powodem rozpoczęcia produkcji 
modelu X był fakt, iż nie było na rynku pro-
duktu, który spełniłby nasze oczekiwania". 
Czasem dochodzi do tego jeszcze kwestia  
„rozsądnej ceny”. Pomysłodawcą stworze-
nia własnej linii kolumn, które uzupełniłyby 
portfolio złożone z takich marek, jak: Avid, 
Nagra czy Mastersound jest Michał Gogul-
ski z firmy Intrada. W pewnym momencie 
stwierdził on, że potrzebuje kolumn nie bar-
dzo drogich, lecz oferujących brzmienie, 
które pozwoliłyby mu prezentować poten-
cjalnym klientom klasę elektroniki wspo-
mnianych wytwórców. Kilka lat temu opo-
wiadał mi o pewnym kompozycie, który 
doskonale sprawdzał się w zastosowaniach 
w elementach antywibracyjnych, np. plat-
formach. Później z tego samego materiału 
skorzystał Andrzej Zawada z firmy ESA, 
tworząc wersję Stone znanego modelu ESA 
Credo, w której całą obudowę wykonano 
właśnie z tego materiału (elementy zwrot-
nicy i wewnętrznego okablowania potrak-
towano dodatkowo technologią IFE firmy 
Metrum Lab). Wersja Stone, porównywana 
bezpośrednio z oryginalnymi Credo, grała 
zdecydowanie lepiej. Ostatecznie jednak, 
z racji wysokich kosztów materiału i pro-
blemów z jego obróbką, ESA zrezygnowała 
z jego stosowania. Nie zniechęciło to jed-
nak pana Michała. Do współpracy przy pro-
jekcie zaprosił Grzegorza Matusiaka z firmy 
Audio Pro Solutions (dawniej  także Sound-
deco). Jako najważniejsze zalety materiału 
wymienia się pochłanianie drgań pochodzą-
cych z głośników oraz jego dużą sztywność. 
W poszczególnych modelach Intrady kom-
pozyt wykorzystywany jest w różnym stop-
niu. Jedynie flagowy model Maurice ma obu-
dowę w całości wykonaną z tego surowca. 
Fakt, że niżej pozycjonowany model Claude 
trafił w pierwszej kolejności do mnie nie był 
przypadkiem o tyle, że — zdaniem wytwórcy 
— dobrze nadaje się on do współpracy ze 
wzmacniaczami lampowymi.

KOMPOZYT i SKLEJKA 
Claude są sporymi, lecz nieprzesadnie dużymi 
podłogówkami o trójdrożnej, ale dość nietypo-
wej konfiguracji głośników. Najbardziej orygi-
nalnym elementem całego projektu jest jed-
nak obudowa, w której nie znajdziemy grama 
powszechnie stosowanego MDF-u (pomijając 
cokół). Przednia ścianka o grubości 18,5 mm 
już przy opukiwaniu wydaje nieco inny, wyż-
szy dźwięk niż zwykle. Zrobiono ją z ciemno-
szarego, naturalnego — jak podaje producent 
— kompozytu. O jego twardości w porów-
naniu z płytą MDF najlepiej świadczy to, że 
śruby o gęstym gwincie, które normalnie 
stosuje się do wkręcenia w nagwintowane, 
metalowe gniazda, tutaj wchodzą bezpośred-
nio w ściankę. Nie występuje żadne pylenie 
materiału. Pozostałe ścianki obudowy wyko-
nano ze sklejki brzozowej i od zewnątrz okle-
jono ładnym naturalnym fornirem. Wewnątrz 
obudowy znajdują się dwie półki z tego 
samego kompozytu, na których zamontowano 
zwrotnice oraz dwie dodatkowe, także kom-
pozytowe, poprzeczki usztywniające boczne 
ścianki. Kolejnym elementem kompozytowym 
są „plecy” przymocowane od środka do tylnej 
ścianki – wraz z nią tworzą one płaski i sze-
roki kanał rezonansowy bas-refleksu, którego 
ujściem jest podłużny otwór mniej więcej 
pośrodku tylnej ścianki. W środku znaleźli-
śmy jeszcze jedno, również kompozytowe, 
usztywnienie – krążek z tego materiału przy-
klejony pod dolnym wooferem, do przedniej 
ścianki. Sporo tego. 
Wnętrze obudów jest słabo wytłumione. 
Jedyny element absorpcyjny stanowi nieduży 
kawałek filcu podwieszony do okablowania  
wewnętrznego w postaci sztywnych dru-
tów. W ogóle nie dotyka on ścianek obudowy. 
Nietypowe, choć uzasadnione akustycznie 
rozwiązanie. 
Jakkolwiek konstrukcja obudowy jest nieba-
nalna, to mamy pewne zastrzeżenia do este-
tyki przedniej ścianki i nie tylko. Z bliska 
widać pewne nieregularności faktury kom-
pozytu i wydaje się, że dobrym pomysłem 
byłoby polakierowanie frontu. Także frezy 
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Do lampy i nie tylko
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mogłyby być lepiej spasowane z głośnikami 
i nieco równiejsze. Ponadto pomiar impe-
dancji (patrz apla) i analiza drgań ścianek 
wibrometrem wskazują, że rezonanse obu-
dowy nie są w pełni kontrolowane. Brak 
zaokrągleń krawędzi można oczywiście 
wybaczyć, co nie zmienia faktu, że na tym 
pułapie cenowym wypadałoby już zmierzyć 
się z problemem dyfrakcji. 

ZWROTNICA 
Jest rozbudowana (doliczyliśmy się aż 
26 elementów), zmontowana na dwóch 
oddzielnych, oddalonych od siebie, płytkach 
montażowych. Połączenia są bezpośrednie, 
a elementy dobrej lub bardzo dobrej jakości.  
Wszystkie cewki są powietrzne. Zwraca 
uwagę niezwykle oszczędne użycie rezy-
storów. Nie udało się odczytać producentów 
kondensatorów. Tej klasy zwrotnice spotyka  
się wyłącznie w kolumnach małoseryjnych 
wysokiej klasy. W markowych konstruk-
cjach, na tym pułapie cenowym, to zbytnia 
ekstrawagancja i… za duży koszt.
Dwie pary zacisków głośnikowych roz-
mieszczonych w jednej linii znajdują się na 
samym dole tylnej ścianki. Odpada zatem 
problem zwisających, nieraz bardzo ciężkich, 
kabli głośnikowych. One same mogą być 
dzięki temu nieco krótsze niż zazwyczaj. Na 
potrzeby pojedynczego okablowania zaciski 
połączono odcinkami kabla (tego samego, 
którego użyto w środku). 

GŁOŚNIKI
Wszystkie przetworniki pochodzą od izrael-
skiego Morela. Najbardziej uwagę przykuwa 
średniotonowa kopułka EM1308 o średnicy  
53 mm wykonana z firmowego materiału 
AcuflexTM. Umieszczono ją nietypowo — na 
samym szczycie obudowy, tuż poniżej dol-
nej krawędzi. Wyposażono ją w neodymowy  
magnes i aluminiową cewkę. Ten lekki 
i odporny na przeciążenie głośnik (moc zna-
mionowa 200 W) legitymuje się płaską cha-
rakterystyką częstotliwościową w pasmie 
od 400 Hz do około 5 kHz i mniej więcej 
tak został tutaj użyty: dolny podział ma 
miejsce przy 580 Hz, górny — przy 5 kHz 
(choć nasze pomiary sugerują, że jest to 
nieco wyżej). Wyższe częstotliwości prze-
nosi kopułka CAT308 (również z tego 
samego materiału tekstylnego, ale słabiej 
impregnowanego), której charakterystyka 
(według karty katalogowej) zaczyna łagod-
nie opadać powyżej 15 kHz. Zakres niskich 
tonów i niskiej średnicy odtwarza tandem 

głośników ECW638 przypominających swoją 
budową dawne przetworniki Dynaudio.  
Mamy tu piękne, odlewane chassis  
UniflowTM, układ magnetyczny z miedzia-
nym pierścieniem na nabiegunniku oraz 
potężną, 75-mm cewkę nawiniętą dru-
tem o przekroju wielokąta (Hexacone) 
w celu ograniczenia zbędnych przestrzeni 
powietrznych pomiędzy zwojami. Ferry-
towo-neodymowy magnes ma duży otwór 
dekompresyjny zabezpieczony przezroczy-
stą akustycznie pianką. Membranę wyko-
nano z kompozytu na bazie polipropylenu. 
Maksymalne liniowe wychylenie układu 
drgającego wynosi ±6 mm (umiarkowana 
wartość), a częstotliwość rezonansowa – 
dość wysokie 39 Hz, a więc sporo powyżej 
częstotliwości dostrojenia układu BR (27 
Hz). Atutem jest duża moc głośnika (1000 
watów w impulsie!). (FK)

BRZMIENIE
Kolumn Intrady posłuchałem z trzema 
wzmacniaczami. Zacząłem od Grandinote 
Shinai — tranzystora w klasie A o mocy 
37 watów. Claude były wygrzane, ale po 
podróży, więc na początku przygrywały mi 
raczej w tle. Przy niezbyt głośnym graniu 
dobrze wywiązywały się z tej roli, grając 
spójnie, gładko i dostarczając pełny, deta-
liczny, acz nienachalny dźwięk. Właściwe 
odsłuchy potwierdziły obserwacje poczy-
nione mimochodem. Pod pewnymi wzglę-
dami, Claude przypominały mi moje MACH4 
(stworzone do Shinai). Grają dość szybkim  
dźwiękiem, dynamicznie, czysto, ale z nieco 
bardziej dociążoną średnicą i basem. Podob-
nie jak włoskie paczki, poznańskie zestawy 
świetnie budują przestrzeń nagrań, poka-
zują otoczenia akustyczne muzyków, 

Zamiast zwór, mamy odcinki dobrej jakości 
kabla. To słuszne rozwiązanie, choć trochę 
utrudnia stosowanie widełek. Umieszczenie 
zacisków na samym dole jest natomiast 
bardzo praktyczne. 

Kopułka średnio-wysokotonowa odtwarza 
zakres od około 600 Hz do 5,5 kHz. 
Podział pasma wypada zatem poza 
największą czułością słuchu. 

Naturalny fornir wygląda bardzo dobrze. Tylną 
ściankę portu BR wykonano z kompozytu.  
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precyzyjnie lokują źródła pozorne, których  
obecność zaznaczają nieco bardziej 
(w porównaniu do MACH-ów) wypełnieniem  
i masą, a nieco mniej konturem. Shinai, jak 
wspomniałem, gra trochę lampowo, co obej-
muje również bas. Ten schodzi nisko, jest 
gęsty, barwny, świetnie różnicowany, co 
doskonale sprawdza się z firmowymi kolum-
nami i wszystkimi innymi, które basu nie 
luzują. Jak się okazało, Claude także należą 
do tego grona. Nawet przy popisach Mar-
cusa Millera czy Stanleya Clarke’a na elek-
trycznych gitarach, nie tylko potrafiły 
pokazać nawet najniższe zejście, ale na 
dodatek zrobić to precyzyjnie, natychmia-
stowo zaczynając i kończąc szybko wytłu-
miony dźwięk. Z kolei słuchając kontrabasu 
czy fortepianu, doskonale słyszałem masę 
i wielkość tych instrumentów, ale i pełne, 
długie wybrzmienia. Było to otwarte, pełne 
powietrza granie, płynne i naturalne, pozba-
wione jakiejkolwiek agresji. Wyraziste, 
dźwięczne, barwne.  
W drugiej części testu podłączyłem lam-
powca single-ended na triodzie 300 B —  
Allnic Audio T1600 mk2. Za sprawą mojej 
słabości do tych lamp to zestawienie grało 
przez większą część testu, choć pozostałe 
wzmacniacze są pod pewnymi względami 

obiektywnie lepsze. Niemniej, to właśnie 
owo unikalne połączenie gęstej, kremowej, 
a jednocześnie otwartej i bajecznie obecnej 
średnicy z czystą, dźwięczną, a jednocze-
śnie delikatnie słodką, pełną powietrza górą 
i zaskakująco wręcz czystym, zwartym,  
potrafiącym zejść naprawdę nisko i ponad-
przeciętnie dobrze różnicowanym basem, 
dało mi największą przyjemność ze słu-
chania muzyki. Połączenie zalet triody 
300B z walorami poznańskich kolumn 
wykreowało szczególny rodzaj doświad-
czenia: pełnego emocji, przeżywanego 
z uśmiechem na twarzy i pełnym zaan-
gażowaniem. Żaden z tranzystorowych 
konkurentów nie pokazał tak namacal-
nego, obecnego saksofonu na krążku 
Kyle’a Eastwooda „Cinematic”, nie oddał tak 
przekonująco jego barwy. W tym samym 
utworze (słynnym, tytułowym z „Różo-
wej pantery”) testowany zestaw pokazał 
mocny, dociążony, gęsty, ale zwinny forte-
pian, żwawe, błyszczące blachy perkusji, 
a wszystkie te elementy złożył w doskonale 
spójną, płynną całość. 
Nawet gdy przyszło do dużych składów, np. 
na krążku Anne-Sophie Mutter z muzyką 
filmową Johna Williamsa, te 10 watów (wg. 
Allnica) wystarczało do kontroli Claude. Nie 
odkręcałem głośności aż tak bardzo, jak 
z tranzystorami, ale zdarzało mi się słuchać 
nieco głośniej niż zwykle i nie było żadnego 
problemu. Niemniej, Shinai, a potem Gold-
mund precyzyjniej budowały w przestrzeni 
obraz wielkiej orkiestry; dawały wrażenie 
nieco większego rozmachu i potęgi brzmie-
nia (inna sprawa, że są droższe). Z lam-
powcem kolumny Intrady prezentowały 
orkiestrę nieco bardziej jak jeden wielki, 
złożony instrument, skupiając się bardziej 
na dźwięku jako całości. Dlatego analiza 
dźwięku, „przyglądanie” się poszczegól-
nym grupom instrumentów było łatwiej-
sze z dwoma pozostałymi wzmacniaczami, 

ale sam fakt, że te różnice były łatwe do 
wychwycenia wskazywał, że same kolumny 
nie narzucają własnej interpretacji odtwarza-
nej muzyki. Z drugiej strony, skrzypce Anne-
-Sophie, ich barwa, gładkość połączona ze 
śpiewnością, trójwymiarowy obraz ustawiony 
przed orkiestrą — wszystko to sprawiało, 
że i tak wolałem brzmienie, które z Claude 
„wyciskały” magiczne 300B. Podobnie rzecz 
się miała z większością wokali. Czy była to 
cudowna Leontyne Price (jako Carmen), czy 
boski Luciano Pavarotti (z „The 50 greatest 
tracks”), czy Eva Cassidy z „Live at Blues Val-
ley”, czy Steven Tyler z akustycznego krążka, 
za każdym razem otrzymywałem przesycone 
emocjami, obecne, „żywe”, organiczne brzmie-
nie, od którego nie mogłem się oderwać.    
Podłączenie integry Goldmunda wcale nie 
zapewniło znacząco lepszej kontroli i definicji 

Trzy rodzaje głośników Morela w komplecie. To dość rzadko spotykane, a bardzo ciekawe przetworniki. 
Układy magnetyczne są hybrydowe (ferrytowo-neodymowe) lub neodymowe (tweeter). 
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Przednia ścianka jest 
wykonana z bardzo 
twardego kompozytu. 
Ilość wytłumienia, jak 
na litraż obudowy, jest 
bardzo niewielka, a sposób 
jego rozmieszczenia — 
nietypowy.

Rozbudowana zwrotnica zajmuje dwie duże płytki 
służące wyłącznie do montażu elementów — ich 
połączenia są bezpośrednie. 

Konstrukcja wooferów ECW 638 wykazuje pewne 
podobieństwa do starych niskotonowców Dynaudio. 
Nawet średnica cewki się zgadza (75 mm).
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dźwięku (przede wszystkim basu) niż 
z SET-a Allnica. W jednym i drugim połą-
czeniu stopa perkusji w „Pulsion” Jacquesa 
Loussiera mocno kopała, dźwięk był zwarty, 
wręcz dość twardy/sprężysty, a i pozostałe 
uderzenia w bębny i talerze odbierałem jako 
czyste, precyzyjne i bardzo dobrze różni-
cowane. To fortepian Loussiera pokazywał 
najlepiej różnice — z 300B jego barwa była 
głęboka i nasycona, a wybrzmienia najpeł-
niejsze, natomiast z Goldmundem lepiej sły-
chać było wielkość i masę tego instrumentu 
oraz jego dynamikę w skali makro. (MD)

Łatwe czy trudne do wysterowania?

Kolumny opracowane z myślą 
o wzmacniaczach lampowych 
powinny mieć łagodny, wyrównany
przebieg modułu impedancji, 
a jego wartość nie powinna 
spadać znacząco poniżej 4 Ω. Tak 
podpowiada teoria i praktyka. 
W przypadku testowanych kolumn 
warunki te nie są spełnione, co nie 
oznacza, że kolumny „nie nadają 
się” do współpracy z lampami, 
czemu przeczą wyniki odsłuchów 

(o ile nie oczekujemy wysokich 
poziomów SPL). Sytuację ratuje 
spora efektywność, jednak spadek 
modułu impedancji do poniżej 2,7 Ω
w górnym basie (165 Hz) z pewnością 
nie jest tym, o czym „marzą” 
lampowce. Kombinacja 3-omowej 
impedancji i 30-stopniowego kąta 
fazy elektrycznej (110 Hz) też jest 
dość wymagająca. W przypadku 
lampowców spore spadki impedancji
oznaczają mniej energii dostarczanej 

do głośników w danym przedziale 
częstotliwości, a tam, gdzie 
impedancja jest dużo wyższa, 
tam tej energii dociera więcej. To 
naturalna konsekwencja prawa 
Ohma – rezystancja wyjściowa 
wzmacniacza i obciążenie tworzą 
dzielnik napięcia. To z kolei 
prowadzi do korekty wynikowej 
charakterystyki przenoszenia 
systemu. W przypadku Claude 
sparowanych z lampowcem należy 
liczyć się z efektem delikatnego 
uwypuklenia okolic 60 Hz (co 
akurat może być przyjemne), 
odjęciem 1-2 dB w okolicach 
100–200 Hz oraz żywszym niż 
w przypadku tranzystora oddaniem 
średnich i wysokich tonów (to już 
niekoniecznie na plus). 
Na obu wykresach wyraźnie 
dostrzegalne są trzy nieciągłości, 
największa przy 153 Hz i dwie 
mniejsze, przy 292 i 346 Hz. Badanie 
wibrometryczne pokazało, że 
ta ostatnia częstotliwość jest 
dominującym modem drgań 
ścianek. Front ma wkład w zakresie 
wyższych częstotliwości – od 700 Hz 
do około 2 kHz. (FK)
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Charakterystyka częstotliwościowa na wysokości 
tweetera (linia czerwona), w dół o 10° (linia 
szara) i w górę o 10° (linia zielona), z odległości 
1 m. Pomiar quasi bezechowy, wiarygodny 
powyżej ok. 300 Hz. Zbyt wysoka pozycja 
odsłuchowa (ucho powyżej górnej krawędzi 
kolumn) ma negatywny wpływ na sumowanie fal 
z obu kopułek. Na osi charakterystyka mieści się 
w polu ±2 dB. Szacowana efektywność — 89 dB. 
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Tutaj tego typu zabiegi w ogóle nie będą 
potrzebne. Te kolumny żyją, kipią ekspre-
sją, do tego są zaskakująco równe, a poziom 
podbarwień utrzymują na niskim pozio-
mie. Będąc z natury poszukiwaczem dziury 
w całym, dosłuchałem się tendencji do lek-
kiego koloryzowania i podkreślania często-
tliwości w środkowej średnicy. Z kolei zakres 
średnio-wysokotonowy jest równy, bez 
wyczuwalnego dołka czy górki (zwracam tu 
jednak uwagę na wysokość odsłuchu – ucho 
nie powinno być dużo wyżej niż tweeter). 
Brak wyraźnej tendencji do „grania po swo-
jemu" uznaję za poważny atut tej ambitnej 
konstrukcji. 
Claude są zestrojone trochę jakby wbrew 
panującym trendom. Jeśli ktoś oczekuje 
zmasażu brzucha, obfitego, mocno kopiącego 
basu i cykającej góry, to niestety, ale źle tra-
fił. Intrady zostaną w takim przypadku ode-
brane jako grające głównie środkiem pasma, 
z czytelną, ale zrównoważoną górą i raczej 
lekkim, może nawet niedoważonym basem. 
Jego rozciągnięcie jest co prawda bardzo 
w porządku (deklaracje producenta mówiące 
o 29 Hz nie są na wyrost; kolumnom udawało 
się pobudzać główny mod osiowy mojego 
pomieszczenia, przy 28,5 Hz), ale potęga 
niskiego zakresu prezentuje poziom bardziej 
typowy dla dobrze zestrojonych monitorów 
niż dużych podłogówek. Rozczarowanie? 
Dla sporej grupy audiofilów, możliwe, że tak. 
Kontrola, precyzja, szybkość, impuls? Tutaj na 
szczęście nie ma żadnego problemu i Intrady 
po prostu dają to wszystko „w pakiecie”. Żad-
nego zamulania, spowalniania, o dudnieniu 
nie wspominając. Sądzę, a nawet jestem nie-
malże pewien, że te kolumny można wsta-
wić do 16-metrowego pokoju (pamiętając 
o ich prawidłowym ustawieniu) i problemu 
z basem nie będzie. W rzeczy samej, gros 
dwudrożnych monitorów okaże się o wiele 
bardziej problematycznych niż Claude. Tak 
równo i rozsądnie, choć zarazem mało efek-
townie, są zestrojone te kolumny. W pewnym 
sensie, charakter reprodukcji basu przypo-
mina obudowę zamkniętą o Q równym 0,707 
lub 1,0. 

POMIESZCZENIE: 24 m2 z częściową adaptacją akustyczną – ustroje Rogoz Audio i AudioForm • KOLUMNY ODNIESIENIA: GrandiNote MACH4, Ubiq Audio 
Model One Duelund Edition • WZMACNIACZE: GrandiNote Shinai, Allnic Audio T-1500 MK2, Goldmund Telos 590 Nextgen II • ŹRÓDŁO CYFROWE: Lampizator 
Pacific, pasywny serwer z WIN10 64-bit, Roon, Fidelizer PRO, karta USB JCAT XE i JCAT NET XE z zasilaczem Ferrum Hypsos, zasilacz liniowy Keces P8 mono 
do komputera • KABLE SYGNAŁOWE: Hijiri Kiwami, Hijiri HCI-20, TelluriumQ Ultra Black, David Laboga Expression Emerald USB, David Laboga Digital Wave 
Sapphire Ethernet • KABLE GŁOŚNIKOWE: LessLoss Anchorwave • ZASILANIE: dedykowana linia od licznika kablem Gigawatt LC-Y, listwy: Gigawatt PC3 SE 
EVO+ i Gigawatt PF2 mk2, kable sieciowe LessLoss DFPC Signature, Gigawatt LC-3, gniazdka ścienne Gigawatt i Furutech

                                                         Jak przy recenzji kolumn Klipsch Forte IV

SYSTEM ODSŁUCHOWY (MD)

SYSTEM ODSŁUCHOWY (FK)
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OCENA 92%
KATEGORIA SPRZĘTU A  

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR:  
Intrada, www.intradaloudspeakers.com 
CENA (ZA PARĘ): 33 200 zł
Dostępne wykończenia:  
orzech, szary i czarny (oba mat)

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: 
3-drożna, bas-refleks skierowany do tyłu
Głośniki: kopułka tekstylna Morel CAT308, 
średniotonowy 75-mm kopułkowy Morel 
EM1308, dwa 160-mm niskotonowe Morel 
ECW638 
Efektywność: 90 dB (1 W/1 m)  
Moc nominalna: 340 W  
Impedancja*: 4 Ω, min. 2,65 Ω (165 Hz)
Pasmo przenoszenia: 29 Hz – 23 kHz (-6 dB)
Podział pasma: 580 Hz, 5 kHz
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 
970 x 226 x 336 mm
Masa*: 24,5 kg
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OCENA
10

Kapitalnie naturalne, trudno wskazać większe odstępstwa  
od neutralności, choć balans tonalny jest dość lekki.

NEUTRALNOŚĆ

Dobrze kontrolowane granie; precyzja jest środkiem do 
celu, a nie celem samym w sobie.

PRECYZJA

Duża ekspresja, komunikatywność, witalność i rytmika. 
Nie dla fanów ciepłego „plumkania". Na słabszym 
materiale nie wybaczają.

MUZYKALNOŚĆ

Duża, realistyczna scena z dużymi, namacalnymi, 
precyzyjnie ulokowanymi źródłami pozornymi, dobrze 
oddana akustyka.

STEREOFONIA

Bardzo dobra i na poziomie mikro, i makro.
DYNAMIKA

Schodzi nisko, zachowując czystość i precyzję, barwny 
i dobrze różnicowany. Ale nie dla fanów obfitości.

BAS

* — wartości zmierzone
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Słuchając przez kilka godzin różnorodnego 
repertuaru, od muzyki klasycznej i dawnej 
aż po najnowszy album Fisz Emade Two-
rzywo „Ballady i Protesty”, swoją drogą 
bardzo ciekawy i świetnie zrealizowany, 
zwróciłem uwagę, prócz tego, o czym już 

DRUGA OPINIA 
Szybko nawiązałem z tymi kolumnami swo-
istą nić porozumienia. Uważam, że ich twór-
com udała się sztuka uzyskania czegoś, co 
faktycznie rzadko spotykane. W tym kon-
tekście w ogóle się nie dziwię, że zadano 
sobie trud, by stworzyć własne kolumny 
zamiast szukać wygodnych „gotowców”. 
Claude łączą bowiem zalety głośników 
o dużej efektywności (powyżej 90 dB) 
z ogólnym wyrafinowaniem i zaletami bar-
dziej tradycyjnych konstrukcji o niskim 
poziomie podbarwień i równej charaktery-
styce przenoszenia. To istotne, aby dobrze 
zrozumieć, po co w ogóle powstał ten 
zestaw głośnikowy (na rynku nie brakuje 
kolumn za 30 tysięcy). A mianowicie po to, 
by dostarczać szeroko rozumianą radość ze 
słuchania muzyki. 
Intrady nie są typem plumkających zesta-
wów dla „przepracowanego” audiofila, który 
niedobory życia i dynamiki swojego sys-
temu próbuje „leczyć” kolejnymi kablami 
czy jeszcze mocniejszym wzmacniaczem. 
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wspomniałem, na niewątpliwą rytmiczność 
przekazu. Choć nazwa kolumn sugeruje 
ich mocne ukierunkowanie na muzykę kla-
syczną (gdzie popisują się lekkością, zwiew-
nością, brakiem „stresu" i bardzo dobrą prze-
strzenią), to w rzeczywistości doskonale 
sobie radzą także z jazzem i materiałem roz-
rywkowym, gdzie tempo i rytm mają zasad-
nicze znaczenie. Intrady grają skocznie 
i żywo, są wartkie, szybkie. Muzyka po pro-
stu prze do przodu. Niestety, na słabo zre-
alizowanych, skompresowanych płytach roc-
kowych, które wydano na zasadach „wojny 
głośności”, dźwięk staje się mało strawny, 
wręcz nieprzyjemny. Poznańskie zestawy 
nie docieplą takich kawałków basową koł-
drą, nie zamażą szorstkości ani zdeformo-
wanych barw instrumentów czy wokali. 
Kiepski wsad równa się kiepski efekt — tak 
to niestety będzie wyglądać. Wystarczy jed-
nak sięgnąć po dobrze zrealizowane pro-
dukcje komercyjne, by przekonać się, jak 
angażujący i namacalny dźwięk prezentują 
te kolumny. W tych dziedzinach przypomi-
nały mi moje zmodyfi kowane, dużo większe 
Klipsche. 
Scena jest bliska, ewidentnie przybliżona 
w kierunku słuchacza, ale mimo to nie 
cierpi na defi cyt głębi. Różnicowanie 
planów jest czytelne, lokalizacja — może nie 
wybitnie ostra, ale naturalna, rzekłbym, że 
adekwatna do potrzeb, wystarczająca. 
Poznańskie podłogówki bardziej skupiają się 
na bezpośredniości przekazu niż sztucznym 
i w sumie niekoniecznie potrzebnym cyzelo-
waniu lokalizacji poszczególnych dźwięków. 

Są bardziej żywe i otwarte w środku pasma 
niż bardzo dobre, lecz wycofane na ich tle 
i całościowo bardziej „zmulone” Finki KIM. 
W gruncie rzeczy, balans tonalny polskich 
kolumn jest dość bezkompromisowy. W neu-
tralnym, dynamicznym i przejrzystym torze 
odsłuchowym nie słychać prób przypodoba-
nia się słuchaczowi. Jeśli oczekujemy ciepła 
i „mięsa”, możemy być zawiedzeni — chyba 
że dobierzemy odpowiednią elektronikę. 
Stosunkowo jasny (nie mylić z „ostrym”), 
otwarty charakter brzmienia o czytelnym, 
dobrze różnicowanym basie jest świetną 
receptą na współpracę z dobrymi wzmac-
niaczami lampowymi. To dlatego te zestawy 
potrafi ą zauroczyć z lampą  — mimo że pod 
względem elektrycznym nie są dla niej 
optymalnym partnerem, co potwierdził 
odsłuch z integrą Audio Reveal Junior. Znie-
kształcenia mocniejszych szarpnięć strun 
gitary Johna Basile'a z płyty jego kwartetu 
— „The Desmond Project" wydanej przez 
Chesky Records — pojawiały się już przy 
średnim poziomie SPL. Wskazanie na lam-
powce, szczególnie single-ended, jest uza-
sadnione także dlatego, że jakość wysokich 
tonów potrafi  oczarować. Nie pamiętam już, 
kiedy ostatnio słyszałem tak wiernie 
brzmiącą kopułkę tekstylną. Brzmi ona czy-
sto, naturalnie, bez ewidentnego zmiękcze-
nia i ograniczeń w rozdzielczości. Jedynie 
w najwyższym zakresie, tam gdzie słuch 
już ledwo sięga, słychać odrobinę wycofa-
nia i zaokrąglenia, ale mimo to powietrza 
nie brakuje. Znakomicie oddawana była 
barwa jazzowych skrzypiec, wiolonczeli, 

fortepianu. Żeńskie soprany, i nie tylko, 
wypadały emocjonująco. Trochę się obawia-
łem, że wskutek lekkiego niedociążenia na 
basie (przynajmniej w moim pokoju, w usta-
wieniu z dala od ścian) męskie wokale 
zostaną odchudzone, jednak te obawy 
okazały się niepotrzebne — duet M. Knop-
fl era i J. Taylora z „Sailing To Philadelphia” 
zabrzmiał ekspresyjnie, czysto i prawdziwie. 
No dobrze, klatki piersiowe obu panów były 
nieco mniejsze niżbym oczekiwał, ale cała 
reszta, artykulacja i ogólny realizm przekazu 
były jednoznacznie wysokiej próby. 
Podsumowując, poznański eksperyment 
uznaję za bardzo udany i proszę o więcej. 
(FK)

NASZYM ZDANIEM
Trudno byłoby powiedzieć, że Intrada 
Claude to kolumny tanie. Niemniej, w rela-
cji do utytułowanej konkurencji ich cena 
jest nie tylko uzasadniona, ale w naszym 
odczuciu wręcz atrakcyjna. To kolumny 
wysoce uniwersalne, spójne i równe. Nie 
epatują basem, są żywe, komunikatywne, 
angażujące i rytmiczne. „Zagrają” z kilku-
setwatowym tranzystorem, ale i 10-wato-
wym SET-em na 300B (o ile nie wymagamy 
wysokich poziomów SPL). Obiektywnie 
bardziej pasują do nich te pierwsze kon-
strukcje (impedancja), ale z lampą single-
-ended możemy poczuć swoistą magię tego 
połączenia. Takich kolumn wcale nie ma na 
rynku zbyt wiele, a pośród tych, które są 
dostępne i porównywalne klasą, większość 
kosztuje znacznie więcej. ■
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