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A GYŐZTES:

A KEF LS50-es egyik díjat a másik után gyűjtötte be,
igen kevés esélyt hagyott a versenytársainak. De
azért nemes és szoros versengésben győzött!

I

gen, megint a KEF győzött! Nem
is igazán lepődtünk meg rajta, hiszen az LS50 a múlt hónapban
kapta a második nagyobb elismerést
és az idei Olvasók díja címet is ez a
doboz nyerte el.
Nem vitás, nagyszerű dobozokról
van szó. Ugyanakkor szoros versenyben mérkőzött meg a vetélytársaival
és végül a KEF hihetetlen sokoldalúságának és zeneiségének köszönhetően
végzett a csúcson.
Szorosan mögötte állt a sorban a
Focal Aria 906 és a Guru Junior, amely
egészen más ok miatt került a dobogó
második helyére. A Focal igen kifinomult hangzást nyújt, hangosabban szól
és nagyobb a színpadképe is, mint
amennyit ennyi pénzért reméltünk,
tekintélyt és testet ad a zenének.
Győzelemre születtek
A Guru dobozok is sikerre termett
dobozok, tele lendülettel. Ráadásul
külön örömünkre szolgált, hogy egy
teljesen ismeretlen doboz a semmiből
jutott hirtelen ilyen magasra.

Nem lepett meg bennünket ez a győzelem. Szoros
versenyben mérkőzött meg a vetélytársaival és végül a
KEF hihetetlen sokoldalúságának és zeneiségének
köszönhetően végzett a csúcson.
A másik kellemes meglepetés a
Martin Logan Motion 15-ös volt. A gyártó
sikeresen vetette meg a lábát a nem elektrosztatikus hangsugárzók piacán, itt is
kifinomultan muzsikáló, életszerű hangzást nyújtó termékekkel lepte meg a
vásárlókat.
Egy csillaggal kevesebbet kapott a
Tannoy DC6 SE és a Dynaudio Excite
X14. Ezek is igen jó hangsugárzók,
büszkék lehetnek rájuk a tervezőik. Különösen egységes a Tannoy dobozok
hangzása, míg a Dynaudio dobozokon –
az édeskés középtartományuknak köszönhetően- elképesztően jól szólnak az
énekhangok. Mindkettőből hiányzik
viszont egy kis erő és dinamika, ezzel
46 www.whathifi.com

emelkedhetnének ki a megsüvegelt termékek kategóriájából a szerethető termékek közé.
Ugyancsak négy csillagot kapott a
Monitor Audio Gold GX50, amely termék
már két éve is nagy elismerést aratott.
Nagyszerűen néz ki és kivételesen jó a
megmunkálási minősége is. De a legjobban a kifinomult hangzásáért szerettük.
Viszont ezer fontos árával igen szoros
versenyben kell megállnia a helyét, számos olcsóbb és zeneibben megszólaló
doboz pályázik a babérjaira!
A kitüntetettek sorát a GoldenEar
Aon 3 doboz zárja. Nekünk a legjobban
a doboz kivitel tetszett. Csodáltuk a
benne megtestesült innovációt, de

hasonlóképpen szerettük levegős
hangzását is. Sajnos az is igaz, hogy
számos más területen nem remekelt
ennyire, így igen csak nehezen indokolható a négy számjegyes árcédula.
A díjazottak mind egymástól erősen
eltérő karakterű hangsugárzók, de
mindegyik valamelyik, vagy több téren
remekel. Bármelyiket választja is, lesz
oka az örömre. Végül is csak egy igazi
győztes van és az mindig a vásárló!

