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Test akcesoria SSC

W 1996 roku Wolfgang Kiesler za∏o˝y∏ w Essen firm´ Accept Audio.
Mia∏a si´ specjalizowaç w rozmaitych platformach 
i podstawkach. Pierwszym 
i jednoczeÊnie najbardziej 
rozpoznawalnym produktem 
by∏a platforma Base Classic. 
Zastosowano w niej mechanizm 
zawieszenia strunowego 
o nazwie String 
Suspension Concept. 
Jego skrót sta∏ si´ 
symbolem wszystkich 
wyrobów Accept Audio. 

Mariusz Zwoliƒski

Absorbery 
i bajery



Hi•Fi i Muzyka 4/0922

Co ciekawe, tylko Base Classic
wykorzystuje t´ technik´. Pozo-
sta∏e akcesoria ze znakiem SSC

opierajà si´ na innym patencie za∏o˝y-
ciela Accept Audio – elastycznych krà˝-
kach SSC Puck. Ich sk∏ad pozostaje 
tajemnicà, ale gdyby nawet opublikowa-
no go w tabloidach, nie zmniejszy∏oby to
ich skutecznoÊci.

Procedura 
W teÊcie bra∏o udzia∏ kilka wzmacnia-

czy: tranzystorowe i lampowy, kilka 
odtwarzaczy CD oraz kolumny pod∏o-
gowe i monitory. Celowo nie wymie-
niam modeli, bowiem w trakcie ods∏u-
chów bardziej zale˝a∏o mi na wychwyce-
niu ogólnych zmian, jakie zachodzi∏y 
w brzmieniu, a nie na wy∏apywaniu ró˝-
nic pomi´dzy nimi.

Na co dzieƒ elektronika spoczywa∏a na
ci´˝kiej szafce, wyposa˝onej w kamienne
pó∏ki, jednak na potrzeby testu ka˝dy
element làdowa∏ kolejno na pod∏odze.
Powód tej degradacji by∏ prozaiczny:
g∏ównà ideà przyÊwiecajàcà Wolfgango-
wi Kieslerowi by∏a fizyczna izolacja elek-
troniki od pod∏o˝a. Ka˝dy w miar´ ci´˝-
ki i stabilny mebel pod sprz´t cz´Êciowo

ju˝ t´ rol´ pe∏ni, wi´c na wyrafinowa-
nym audiofilskim stoliku efekt dzia∏ania
akcesoriów SSC mo˝e byç niewielki.

Gwoli ciekawoÊci opisz´ efekt przenie-
sienia sprz´tu na pod∏og´. Pomi´dzy 
kolumnami, zamiast normalnej szero-
kiej i g∏´bokiej sceny, pojawi∏a si´ zbita
gruda plasteliny o Êrednicy jakichÊ 
40 cm. Stereofonia praktycznie przesta∏a
istnieç, a o separacji instrumentów nie
ma nawet co wspominaç. Wym´czone 
i st∏umione wysokie tony usi∏owa∏y rato-
waç honor systemu, lecz nachalny, 
budyniowaty bas t∏umi∏ te próby w za-
rodku. Nie gra∏o to dobrze.

Najbardziej wra˝liwy na zmian´ pod-
∏o˝a okaza∏ si´ odtwarzacz. Po wyko-
naniu kilkugodzinnego taƒca z u˝yciem
opisywanych poni˝ej akcesoriów mog´
stwierdziç, ˝e urzàdzenie to jest praw-
dziwym papierkiem lakmusowym, 
ukazujàcym stabilnoÊç posiadanych 
mebli.

Jeszcze raz podkreÊlam, ˝e wszystkie
zmiany w brzmieniu by∏y wynikiem wy-
∏àcznie zmiany pod∏o˝a, przy niezmien-
nych pozosta∏ych parametrach systemu.
Wyznawcy pomiarów i tabelek powinni
mieç si´ nad czym zastanawiaç.
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C ontact 150 to antywibracyjne
stopy, przeznaczone do przy-
kr´cenia pod sprz´tem zamiast

firmowych nó˝ek. 10-mm wysokoÊci
aluminiowe pierÊcienie wype∏nia si´
dwiema warstwami absorbera SSC Puck
i zwieƒcza niewielkimi tulejkami, za-
koƒczonymi gwintem. W komplecie 
dostajemy kilkanaÊcie mosi´˝nych 
Êrub o ró˝nych Êrednicach (3 do 8 mm),
dzi´ki którym nó˝ki mo˝na przytwier-
dziç do dna urzàdzenia. Stopy sà od
spodu wykoƒczone grubym krà˝kiem
tkaniny, przypominajàcej w dotyku 
zbity plusz, równie˝ poch∏aniajàcej
drgania oraz zapobiegajàcej uszkodze-
niom mebli. 

Contact 150 sà dedykowane wzmac-
niaczom, odtwarzaczom i podobnym
urzàdzeniom. Dop∏ata 250 z∏ do ceny
klocka raczej nie powinna nadszarp-
nàç domowego bud˝etu, tym bardziej, 
˝e nie b´dà to pieniàdze wyrzucone 
w b∏oto.

Wra˝enia ods∏uchowe 
Po postawieniu odtwarzacza na nó˝-

kach SSC mojà uwag´ od razu zwróci∏a
g∏´bia sceny. Zaczyna∏a si´ na linii 



g∏oÊników i si´ga∏a hen, daleko, do sà-
siedniego województwa. Lokalizacja
êróde∏ pozornych przypomina∏a trójwy-
miarowy obraz, oglàdany przez specjal-
ne okulary. Niestety, podobnie jak 

w przypadku mi´kkich „Puçków”, sze-
rokoÊç sceny za nic w Êwiecie nie chcia∏a
wyjÊç poza rozstaw kolumn.

Ustawienie wzmacniacza na Contac-
tach 150 nie przynios∏o równie spek-

takularnych efektów. Istotnie popra-
wi∏a si´ definicja êróde∏ pozornych 
oraz projekcja planów, ale ró˝nica w sto-
sunku do urzàdzenia grajàcego na go∏ej
pod∏odze nie by∏a mia˝d˝àca.

Konkluzja
Contact 150 warte sà swej ce-

ny, a ewentualne wàtpliwoÊci
wynikajàce z nik∏ej wartoÊci wi-
zualnej nie znajdujà potwier-

dzenia w zmianach dêwi´ku.
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SSC Contact 150

SSC Contact 150
Dystrybucja: Dynamic
Cena: 250 z∏

Dane techniczne

Wymiary (w/Êrednica): 1,5/5 cm

Ocena

Wp∏yw na brzmienie: ≤≤≤≤≥
JakoÊç/cena: ≤≤≤≤≥

D rugie z przykr´canych
nó˝ek SSC od po-
przednich ró˝nià

si´ jedynie wysokoÊcià 
i przeznaczeniem. Con-
tact 200 majà o 5 mm
wy˝szà tulej´ z gwintem,
dzi´ki czemu do∏àczone
Êruby mo˝na w nie wkr´ciç
g∏´biej i pewniej. Ma to 
znaczenie o tyle, ˝e Con-
tact 200 wytrzymujà ob-
cià˝enie do 60 kg na kom-
plet, co pozwala je stosowaç
jako nó˝ki wi´kszoÊci urzàdzeƒ dost´p-
nych na rynku, w∏àczajàc w to subwoofe-
ry i kolumny pod∏ogowe.

Wra˝enia ods∏uchowe 
Nie wiem, czy zadzia∏a∏a autosugestia

i czy mia∏y tu wp∏yw solidniejsze gniaz-
da na Êruby, ale efekty zastosowa-
nia Contact 200 okaza∏y si´ bardziej 
znaczàce ni˝ w przypadku ni˝szych ku-
zynów. G∏´boka scena, zauwa˝alna przy
u˝yciu Contact 150, uleg∏a rozciàg-
ni´ciu poza kraw´dzie g∏oÊników. Loka-

lizacja instrumentów sta∏a
si´ nieco precyzyjniejsza, 
a ca∏e brzmienie sprawia∏o wra-
˝enie wyraêniejszego i dok∏adniej wy-
koƒczonego na skrajach pasma. Nie by∏y
to ró˝nice spektakularne, ale ich wy∏o-
wienie nie stanowi∏o problemu.

Konkluzja 
Bioràc pod uwag´ cen´ identycznà 

jak w przypadku SSC Contact 150, sta-
wiam na „dwusetki”.

SSC Contact 200
Dystrybucja: Dynamic
Cena: 250 z∏

Dane techniczne

Wymiary (w/Êrednica): 2/5 cm

Ocena

Wp∏yw na brzmienie: ≤≤≤≤≤
JakoÊç/cena: ≤≤≤≤≤

SSC Contact 200
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P ierwsza z testowanych podstaw
na pierwszy rzut oka przypomina
dwie pó∏ki wyj´te z meblo-

Êcianki i po∏àczone ze sobà cha∏upni-

czym sposobem za pomocà hydraulicz-
nych podk∏adek. Od wspomnianej sa-
moróbki ró˝ni si´ dwiema cechami. 
Zamiast p∏yty wiórowej zosta∏a wykona-

na w stu procentach z drewna, a w miej-
sce gumowych podk∏adek zastosowano
osiem krà˝ków SSC Puck 2-mm gru-
boÊci. Cztery z nich oddzielajà od siebie
obie p∏yty; pozosta∏e cztery pe∏nià funk-
cje nó˝ek. 

Tworzywo SSC Puck jest na tyle 
elastyczne, ˝e obie deski bez proble-
mu uginajà si´ pod naciskiem r´ki. 
Ale bez obaw – Twin Base powinna 
wytrzymaç ci´˝ar 120 kg, deklaro-
wany przez producenta. Platform´ stan-
dardowo wykoƒczono czarnym la-
kierem. Za inne kolory trzeba dop∏aciç
100 z∏. Ale jako ˝e na kolorze si´ nie
gra...

Wra˝enia ods∏uchowe
Po ustawieniu odtwarzacza na pod-

stawie prze˝y∏em prawdziwy szok. 
Zbita plastelinowa kula, z którà mia-
∏em do czynienia po postawieniu sprz´-
tu na go∏ej pod∏odze, rozprys∏a si´ 
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Na pierwszy ogieƒ posz∏y mi´kkie
stopy Puck AS. Pisz´: „mi´kkie”,
bowiem niewielkie, 10-mm

wysokoÊci krà˝ki z obu stron
wykoƒczono mi´kkim two-
rzywem, w dotyku przypo-
minajàcym plusz. We-
wnàtrz aluminiowych tu-
lejek znalaz∏y si´ dwie
warstwy firmowego spr´-
˝ystego tworzywa o nazwie
SSC Puck. Jego sk∏ad jest
chroniony bardziej ni˝ sk∏ad zie-
lonej farby, u˝ywanej do drukowania do-
larów i, uprzedzajàc fakty, jest co chroniç.
„Puçki” z powodzeniem mo˝na podk∏a-
daç pod monitory oraz, na prób´, pod
elektronik´. Mi´kkie wykoƒczenia gór-
nych powierzchni nie zarysujà dolnych
Êcianek kolumn, jednak w przypadku
elektroniki, gdy wp∏yw stopek na brzmie-
nie b´dzie na tyle zauwa˝alny, ˝e uzasad-
ni nieplanowany wydatek, lepiej nó˝ki
przykr´ciç na sta∏e. Jako ˝e dopuszczalne
obcià˝enie kompletu stopek wynosi 60 kg
– hulaj dusza, piek∏a nie ma.

Wra˝enia ods∏uchowe 
Choç moje monitory sà na co dzieƒ

przyklejone do ci´˝kich stendów, pod∏o-
˝enie pod nie mi´kkich krà˝ków wprowa-
dzi∏o spore zmiany do charakteru brzmie-
nia. Przyzwoita do tej pory lokalizacja 

instrumentów nabra∏a
precyzji. Dêwi´ki sta∏y si´ bar-

dziej uporzàdkowane i lepiej osadzone 
w przestrzeni. G∏´boka scena, zaczynajàca
si´ na linii g∏oÊników, zyska∏a dodatkowe
centymetry oraz nieznacznie wysz∏a przed
kolumny. Jedynym aspektem, który nie
uleg∏ zmianie, pozosta∏a szerokoÊç. 

Koszt 560 z∏ za komplet, umo˝liwiajàcy
posadowienie dwóch kolumn, mo˝na po-
równaç do kilkudziesi´ciu centymetrów
dobrego kabla g∏oÊnikowego lub przeci´t-
nej ∏àczówki, ale wp∏yw stóp na brzmienie
w pe∏ni uzasadnia ten wydatek.

Po postawieniu elektroniki na mi´k-
kich stopach wszystkie aspekty brzmie-
nia, w porównaniu z go∏à pod∏ogà, ule-
g∏y poprawie. Odnios∏em wra˝enie, ˝e 
instrumenty grajà g∏oÊniej i wyraê-
niej. Rozerwanie plastelinowej grudy 
sta∏o si´ faktem, natomiast doÊç ciekawie
zosta∏a zaprezentowana scena: by∏a bar-

dzo g∏´boka, lecz jej szerokoÊç wynosi∏a
dok∏adnie tyle, ile rozstawienie kolumn. 

Konkluzja
Antywibracyjne stopy bez wàtpienia

dzia∏ajà. Je˝eli jesteÊcie na etapie poszuki-
wania nowych monitorów, to zamiast ko-
lejnych prób i b∏´dów lepiej b´dzie kupiç
dwa komplety SSC Puck AS. Wydaje si´,
˝e zmiany w brzmieniu sà warte co naj-
mniej pi´çset kilkadziesiàt z∏otych.

SSC Puck AS

SSC Puck AS
Dystrybucja: Dynamic
Cena: 280 z∏

Dane techniczne

Wymiary (w/Êrednica): 1,7/5 cm

Ocena

Wp∏yw na brzmienie: ≤≤≤≤≥
JakoÊç/cena: ≤≤≤≤≥

SSC Twin Base



K atalog Accept Audio liczy kil-
kadziesiàt pozycji. Trudno si´ 
w nim jednak doszukaç plat-

form antywibracyjnych, przeznaczo-
nych wy∏àcznie pod kolumny. Jest to 
o tyle dziwne, ˝e Wolfgang Kiesler 
zadba∏ o ka˝dy element systemu, projek-
tujàc nawet podstawki pod kable g∏oÊni-
kowe.

Pod koniec lektury cennika trafi∏em
na wyjaÊnienie tej zagadki: za∏o˝yciel 
firmy prawdopodobnie ma w domu 
kolumny B&W z serii 800. Z myÊlà 
o nich opracowa∏ bowiem trzy rodzaje
platform. Ich kszta∏ty i rozmiary dopa-
sowano do poszczególnych modeli, a do
testu trafi∏a para dedykowana B&W
803D. Niestety, akurat nie dyspono-
wa∏em tymi modelami, ale na bezrybiu...
Dlatego te˝ na Solo Base postawi∏em 
inne kolumny, które gra∏y u mnie od
kilku tygodni. Je˝eli si´ polubià, b´dzie
mo˝na traktowaç Solo Base jako plat-
formy uniwersalne. JeÊli nie – pozostanà
w wàskim kr´gu zainteresowania posia-
daczy pod∏ogówek z Worthing.

Solo Base kszta∏tem przypominajà…
masywne deski klozetowe. Pomimo bli-
sko 4-cm gruboÊci okazujà si´ zaskaku-
jàco lekkie. Ich najwi´kszà atrakcj´ sta-
nowi pi´tnaÊcie krà˝ków absorbujàcych
drgania, równomiernie roz∏o˝onych na
ca∏ej powierzchni. Ka˝dy z nich zawiera
warstw´ antywibracyjnej substancji SSC
Puck. Od strony pod∏ogi krà˝ki wykoƒ-
czono grubà tkaninà, przypominajàcà
zbity plusz. Wersji z kolcami nie przewi-
dziano. U˝yte do testu pod∏ogówki sta∏y
na fabrycznych kolcach i tak te˝ umie-
Êci∏em je na platformach SSC.

Wra˝enia ods∏uchowe 
Choç kolumny prezentowa∏y Êredni po-

ziom cenowy, po ustawieniu na platfor-
mach SSC w ich brzmieniu zasz∏y ogrom-
ne zmiany. Scena uleg∏a pog∏´bieniu oraz
poszerzeniu, bas zszed∏ ni˝ej i sta∏ si´ bar-
dziej zró˝nicowany pod wzgl´dem barwy.
Szczegó∏y zyska∏y znacznie lepszà defini-
cj´, a dalsze plany sta∏y si´ bardziej czytel-
ne. Pomi´dzy dêwi´kami pojawi∏o si´
wi´cej powietrza, a instrumenty zagra∏y
czyÊciej i wyraêniej. Po prostu, zmiana 
w brzmieniu by∏a nie kosmetyczna, ale
wr´cz jakoÊciowa.

Póêniej zrobi∏em coÊ z pozoru szalone-
go: zdjà∏em ze stendów monitory i rów-
nie˝ postawi∏em na platformach. Pomija-
jàc ulokowanie sceny na wysokoÊci kolan,
wszystkie zmiany, które sta∏y si´ udzia∏em
pod∏ogówek, zasz∏y te˝ w monitorach. 
Jedynà niedogodnoÊç w trakcie s∏uchania
stanowi∏y bolàce ∏okcie.

Konkluzja 
Brawo! Ale formalne oceny pojawià si´

dopiero, gdy w przysz∏oÊci na Solo Base
stanà kolumny, którym sà dedykowane.
Wtedy si´ oka˝e, czy faktycznie mo˝na
poprawiç coÊ, co i bez akcesoriów jest ju˝
bardzo dobre.
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na tysiàce od∏amków. U∏o˝y∏y si´ 
w kszta∏t pó∏ksi´˝yca z rogami wysta-
jàcymi daleko poza obszar wyznaczo-
ny przez kolumny. Brzmienie zyska∏o
na swobodzie i oddechu, a dêwi´ki 
sprawia∏y wra˝enie, jakby nieco unios∏y
si´ nad g∏oÊnikami. Jedyny niedosyt, 
jaki pozostawi∏a po sobie Twin Base,
dotyczy g∏´bokoÊci sceny: le˝a∏a dok-
∏adnie na linii kolumn i za nic w Êwiecie
nie chcia∏a si´gnàç g∏´biej ni˝ na pó∏
metra.

Tak˝e w przypadku wzmacniaczy
tranzystorowych bez trudu zauwa˝y-
∏em wszystkie powy˝sze zmiany. Jedyna
ró˝nica dotyczy∏a d∏ugoÊci wybrz-
miewania instrumentów – w przypad-
ku odtwarzacza odnios∏em wra˝enie, 
˝e wygasajà ciut póêniej ni˝ kiedy na
platformie postawi∏em wzmacniacz. 

W przypadku lampy efekt okaza∏ si´
mniejszy od oczekiwaƒ. Niby brzmie-
nie by∏o g∏adsze i bardziej wyrówna-

ne, ale scena uleg∏a zw´˝eniu. No có˝,
Êlepy zau∏ek. 

Konkluzja 
Zmiany charakteru brzmienia w za-

sadzie nie pozostawiajà wàtpliwoÊci co
do sensu stosowania platform. Dodat-
kowym czynnikiem, przemawiajàcym 
za Twin Base, sà rozmiary dopasowane
do wi´kszoÊci elementów elektronicz-
nych dost´pnych na rynku.

SSC Twin Base
Dystrybucja: Dynamic
Cena: 1050 z∏ (1150 z∏)

Dane techniczne

Wymiary (w/Êrednica): 4,2/44/36 cm

Ocena

Wp∏yw na brzmienie: ≤≤≤≤≥
JakoÊç/cena: ≤≤≤≤≥

SSC Solo Base 
B&W 803D
Dystrybucja: Dynamic
Cena: 1230 z∏/szt.

Dane techniczne

Wymiary (w/Êrednica): 2,8/30/41,5 cm

SSC Solo Base 
B&W 803D



K onstrukcjà, od której zacz´∏a si´
przygoda Wolfganga Kieslera 
z akcesoriami antywibracyjny-

mi, by∏a podstawa z naciàgiem
strunowym, Base Classic. Przez
13 lat dzia∏ania firmy kon-
strukcja ulega∏a drob-
nym modyfikacjom, ale
ogólna zasada dzia∏ania
pozosta∏a niezmienna.
Technika String Suspen-
sion Concept opiera si´
na wykorzystaniu energii
mechanicznej, generowanej przez sprz´t 
w postaci drgaƒ, do przekszta∏cenia jej 
w wewn´trzne napi´cia naciàgu. Oczy-
wiÊcie, zmiany napi´cia strun nie po-
winny byç tak silne, by wprawiç platfor-
m´ w ruch.

Gdyby po∏o˝yç Base Classic do góry
nogami, zobaczylibyÊmy prostokàt-
nà, fornirowanà desk´ z przyklejonà 
do niej ramkà. Nieco wi´ksza ramka,
dopasowana do obwodu platformy, 
otacza poprzedniczk´ z zachowaniem

kilkumilimetrowych dystansów. Wi´k-
sza ramka nie le˝y bezpoÊrednio na 
desce, lecz unosi si´ nad nià na wysoko-
Êci oko∏o centymetra. Tym, co utrzy-
muje jà w tej pozornej lewitacji, jest 
system elastycznych linek nylonowych,
poprzeplatanych przez obie ramki.

Uprzedzajàc obawy dodam, ˝e plat-
forma powinna utrzymaç nacisk do 
100 kg. Dzi´ki czterem rzymskim 
Êrubom mo˝na precyzyjnie wypozio-
mowaç platform´ w sytuacji, gdyby 
stan´∏o na niej urzàdzenie z nierówno
roz∏o˝onym Êrodkiem ci´˝koÊci. Przed
nadmiernym ugi´ciem i bezpoÊred-
nim kontaktem zewn´trznej ramki 
z deskà chroni kilka elastycznych krà˝-
ków SSC Puck. Antywibracyjne nó˝ki,

na których opiera si´ konstrukcja, przy-
mocowano do zewn´trznej ramki, wi´c
desk´, na której ustawimy sprz´t, ∏àczà 
z pod∏o˝em tylko krótkie odcinki ela-
stycznej linki nylonowej. JeÊli zasada
String Suspension Concept si´ sprawdzi,
efekty brzmieniowe powinny byç s∏y-
szalne. 

Wra˝enia ods∏uchowe
I by∏y, choç mo˝e nie a˝ tak inten-

sywne, jak si´ spodziewa∏em. Zmiana

brzmienia po przeniesieniu odtwarza-
cza z pod∏ogi na Classica ∏àczy∏a w sobie 
zalety stopek i platform. Szeroka i g∏´-
boka scena wyznaczy∏a z∏oty Êrodek 
pomi´dzy tunelem budowanym przez 
antywibracyjne nó˝ki a rogalem b´dà-
cym udzia∏em platform. Detale by∏y 
lepiej definiowane, a dêwi´k jako ca∏oÊç
– ostrzejszy i z pazurem.

Ustawienie na strunowej platformie
wzmacniacza tranzystorowego zaowo-
cowa∏o zmianami znacznie wi´kszymi
ni˝ w przypadku odtwarzacza CD. Scena
zyska∏a dodatkowà szerokoÊç i g∏´bo-
koÊç. èród∏a pozorne by∏y wskazywane
dok∏adniej, dalsze plany – przejrzystsze,
ale, co mnie zaskoczy∏o, brzmienie sta∏o
si´ g∏adsze i bardziej aksamitne. 

Najwi´ksze ró˝nice w brzmieniu za-
sz∏y jednak po umieszczeniu na stru-
nowej platformie lampowca. SzerokoÊç 
i g∏´bokoÊç sceny zmieni∏y si´ znacznie.
Bez trudu mo˝na by∏o rozrysowaç plan
ustawienia muzyków, którzy mieli doÊç
swobody, by nie tràcaç si´ ∏okciami 
w czasie machania smyczkami. Wyg∏a-
dzeniu uleg∏y nierównoÊci brzmienia,
zyskujàc szlachetny szlif. Zestawienie
wzmacniacza z powrotem na pod∏og´
tylko podkreÊli∏o zalety strunowej plat-
formy. Brzmienie sta∏o si´ jazgotliwe,
zgrubione i pozbawione sporej cz´Êci 
informacji.

Base Classic cenowo lokuje si´ do-
k∏adnie pomi´dzy Twin i Triple Base. 
W porównaniu z Twin Base brzmienie
urzàdzeƒ na Classicu sta∏o si´ g∏adsze,
subtelniejsze, ale z lepszà definicjà szcze-
gó∏ów. Ró˝nic´ ∏atwiej by∏o zauwa˝yç 
w przypadku odtwarzacza. Natomiast
Triple Base oferowa∏a lepszà gradacj´
szczegó∏ów i obszerniejszà scen´, nawet
uwzgl´dniajàc specyfik´ wszystkich
trzech platform.

Konkluzja
Base Classic wr´cz kocha wzmac-

niacze lampowe. Dodam, ˝e z wzajem-
noÊcià. 

SSC Base Classic
Dystrybucja: Dynamic
Cena: 1420 z∏

Dane techniczne

Wymiary (w/Êrednica): 6,9/44/36 cm

Ocena

Wp∏yw na brzmienie: ≤≤≤≤≤
JakoÊç/cena: ≤≤≤≤≤

SSC Base Classic
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P iszàc prezentacj´ Accept Audio
(HFiM 2/09), raczej sceptycznie
podchodzi∏em do wynalazków

Wolfganga Kieslera. W koƒcu, co mo˝na
jeszcze wymyÊliç w dziedzinie redukcji re-
zonansów? Nylonowe linki i elastyczne
tworzywo? Jednak praktyka rozwia∏a wàt-
pliwoÊci. Akcesoria SSC dzia∏ajà, i to jak!

Nie namawiam do natychmiastowej wy-
miany nó˝ek i pod∏o˝enia platform pod
ka˝dy element systemu, bo koszty tej ope-
racji mogà popsuç humor nawet najbar-
dziej tolerancyjnej towarzyszce ˝ycia. Je˝e-
li jednak planujecie wymieniç sprz´t na
lepszy, wstrzymajcie konie. Niewykluczo-
ne, ˝e istnieje rozwiàzanie alternatywne. 

Proponuj´ zaczàç od wymiany nó˝ek
pod odtwarzaczem oraz ustawienia pod-
∏ogówek na platformach Solo Base. Je˝eli
u˝ywacie monitorów, mo˝ecie si´ po-
czuç szcz´Êciarzami. „Puçki” równie sku-

tecznie za∏atwià temat absorpcji drgaƒ, 
a kosztujà u∏amek ceny Solo Base. 

Drugi etap zak∏ada dokupienie plat-
form pod sprz´t. Zabieg ten, relatywnie
niewielkim kosztem, powinien przenieÊç

brzmienie systemu o kilka klas wy˝ej. Kto
nie wierzy, niech wypo˝yczy akcesoria na
prób´, ale tylko w sytuacji pe∏nej zdolno-
Êci finansowej. Zwrotu si´ nie spodzie-
wam.

No w∏aÊnie. Zastanawiam si´, jakiego
u˝yç pretekstu do przetrzymania opisy-
wanych dziÊ akcesoriów jeszcze przez 
kilka tygodni. Zapewne skoƒczy si´ na
rozmowie z domowym ksi´gowym.

Test akcesoria SSC

T rójwarstwowa platforma Accept
Audio to ju˝ kawa∏ mebla. Na pod-
stawie o wymiarach 52 x 47 cm

zmieszczà si´ praktycznie wszystkie od-
twarzacze, wzmacniacze, gramofony 
i amplitunery dost´pne na rynku. Gdyby
jednak trafi∏a si´ ponadwymiarowa 
bestyjka, nie b´dzie problemu z wyko-
naniem potrójnej platformy na zamó-
wienie. Poza gabarytami i dodatkowà
warstwà drewna Triple Base od cieƒszej
kuzynki ró˝ni si´ gruboÊcià krà˝ków SSC
Puck poch∏aniajàcych drgania – uty∏y do
4 mm. Standardowe wykoƒczenie po-
trójnej platformy to czerƒ. Za inne kolo-
ry trzeba dop∏aciç 160 z∏. Triple Base ze
spokojem zawodowca przyjmie urzàdze-
nia do 180 kg.

Wra˝enia ods∏uchowe
Niby jedna warstwa drewna i absorbe-

rów to niewiele, ale ich wp∏yw na
brzmienie by∏ s∏yszalny od samego po-
czàtku. Po ustawieniu na Triple Base 
odtwarzacza odnios∏em wra˝enie obco-
wania z innym sprz´tem ni˝ w przypad-
ku podwójnej platformy. 

Ró˝nica dotyczy∏a przede wszystkim
budowy sceny. Triple Base po∏àczy∏a
g∏´bokoÊç, zauwa˝alnà przy postawie-

niu sprz´tu na stopkach Contact, z sze-
rokoÊcià ukazanà przez Twin Base. 
Lokalizacja êróde∏ pozornych by∏a bar-
dzo dobra, a w porównaniu ze sprz´tem
stojàcym na pod∏odze zasz∏a wr´cz
spektakularna zmiana. W bezpoÊred-
nim porównaniu z podwójnà platformà
Triple Base oferowa∏a dêwi´k ciut jaÊ-
niejszy, wyraêniejszy i bardziej anali-
tyczny. 

Podobne zmiany zauwa˝y∏em po usta-
wieniu na platformie wzmacniaczy. Oba
rodzaje piecyków zagra∏y ˝ywiej, ener-
giczniej i jakby odrobin´ g∏oÊniej. Po-
mi´dzy wykonawcami pojawi∏o si´ sporo
powietrza, a definicja êróde∏ pozornych
nie pozostawia∏a wàtpliwoÊci. Bardziej
wra˝liwy na zmian´ pod∏o˝a okaza∏ si´

wzmacniacz lampowy, ale to akurat nie
powinno dziwiç. 

Konkluzja 
Triple Base kosztuje sporo, ale mo˝e to

byç jeden z najrozsàdniejszych wydat-
ków na popraw´ brzmienia. 

SSC Triple Base
Dystrybucja: Dynamic
Cena: 1590 z∏ (1750 z∏)

Dane techniczne

Wymiary (w/Êrednica): 6,9/52/47 cm

Ocena

Wp∏yw na brzmienie: ≤≤≤≤≤
JakoÊç/cena: ≤≤≤≤≥

SSC Triple Base

Podsumowanie


