
ubryka System marze! 
zazwyczaj go"ci na swoich 
#amach systemy z#o$one 
z osobnych komponentów. 

Oczywi"cie czasami komponenty te 
s% mniejsze ni$ zwykle lub realizuj% 
swoje funkcje w nietypowy sposób, 
ale zazwyczaj mamy do czynienia 
z co najmniej kilkoma „pude#kami”. 
Rozumuj%c w ten sposób, opisywany 
tu system wydaje si& z góry skazany 
na niepowodzenie. Bo czy$ urz%dzenie 
typu „wszystko w jednym” i par& kom-
paktowych kolumn podstawkowych 
mo$na uzna' za system marze!?

Jednak prezentowany tu zestaw ma 
wiele argumentów przemawiaj%cych na 
jego korzy"'. Oto system, który bardzo 
starannie zaprojektowano pod wzgl&-
dem stylistycznym, oferuj%cy praktycznie 
ka$d% funkcj&, jakiej by"my oczekiwali, 
plus kilka dodatkowych. Co jednak wa$-
niejsze od wygl%du i funkcjonalno"ci, 
pozwala on sp&dzi' wiele uroczych chwil 
na s#uchaniu muzyki. A czy$ nie jest to 
marzeniem ka$dego melomana?

Pi!kno w jedno"ci
Sercem tego systemu jest amplituner 
T+A E-Series Music Receiver. Ta ciesz%ca 
si& w Niemczech du$% popularno"ci% 
marka coraz "mielej podbija europejskie 
rynki, oferuj%c wiele komponentów 
ciekawych wzorniczo i imponuj%cych 
zaawansowan% technologi%. Music 
Receiver to urz%dzenie typu „wszystko 

Niemiecka precyzja
Czy to zgrabne niemieckie zestawienie mo!e aspirowa" do miana Systemu marze#? 
Po wielu godzinach s$uchania amplitunera T+A Music Receiver i kolumn Canton Karat 
720.2, jestem zdecydowanie na tak
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KOMPONENTY

T+A E-SERIES MUSIC 
RECEIVER 14.790 Z"

!"czy wszystkie zalety niezale#nej ko$-
cówki mocy z komponentami %ród&owymi 
z rodziny E-Series. Umo#liwia odtwarzanie 
p&yt CD i streaming, jest wyposa#ony 
w z&"cze iPoda, tuner AM/FM oraz cyfro-
we wej'cia, a wszystko wspomagane przez 
wzmacniacz o mocy 94W.

1

KOLUMNY CANTON KARAT 
720.2 3.598 Z" (PARA)

Ten najmniejszy przedstawiciel serii Karat to 
dwudro#na kolumna podstawkowa wypo-
sa#ona w przetwornik nisko-'redniotonowy 
ze 150mm aluminiow" membran" oraz 
25mm tweeterem z kopu&k" ze stopu alu-
minium i manganu. Kolumny s" dost(pne 
w trzech wersjach wyko$czenia.

2

System marzen #362 str 99-101.indd   37 12/6/12   10:20 AM



w jednym”, !"cz"ce to co najlepsze 
z odtwarzacza E-Series Music Player 
i wzmacniacza PowerPlant w pojedyn-
czej obudowie. W efekcie mamy produkt 
umo#liwiaj"cy odtwarzanie p!yt CD, 
przewodowy i bezprzewodowy streaming 
audio, korzystanie z internetowego 
radia i stacji FM, pod!"czenie pi$ciu 
zewn$trznych %róde! cyfrowych oraz 
s!uchanie muzyki z dysku twardego lub 
iPoda. Muzyka, niezale#nie od %ród!a, 
mo#e by& odtwarzana za po'rednictwem 
wbudowanego wzmacniacza, którego 
moc producent okre'la z niemieck" 
precyzj" na 94W przy obci"#eniu 8(.

Oczywi'cie da si$ zestawi& system 
z!o#ony z niezale#nych komponentów, 
który b$dzie oferowa! wszystkie te funk-
cje za nieco ni#sz" cen$, ale nie to jest 
najwa#niejsze. W przypadku T+A ca!a 
ta funkcjonalno'& zosta!a wt!oczona 
w jedn" obudow$, wszystkim steruje-
my za po'rednictwem jednego pilota 
i potrzebujemy tylko jednego gniazdka 
sieciowego.

Do tego obudowa ta jest bardzo 
atrakcyjna wizualnie. Urz"dzenia 
E-Series !"cz", jak za starych dobrych 
czasów, proste i czyste linie z najwy#-
szej jako'ci materia!ami, co w efekcie 
da!o osza!amiaj"cy efekt. Niektórym ta 
estetyka kojarzy si$ z systemami audio 
firmy Braun z lat 60. ubieg!ego stulecia, 
chocia# moim zdaniem bardziej przypo-
mina produkty Boscha, które rezygnuj" 
z rozbudowanych menu na rzecz przy-
cisków, z których ka#dy realizuje tylko 
jedn" funkcj$.

Wi!ksza popularno"#
System uzupe!niaj" kolumny innego 
niemieckiego producenta, firmy Canton, 
która w Europie cieszy si$ wielk" popu-
larno'ci" i jest najwi$kszym producen-
tem g!o'ników w Niemczech. Oferta 
firmy obejmuje ogromn" ilo'& modeli, od 
imponuj"cych pod!ogówek po malutkie 
zestawy sub/sat. Kolumny podstawko-
we 720.2 s" najmniejsze w ca!ej serii 
Karat, która plasuje si$ szczebel ni#ej ni# 
flagowa seria Vento.

Cz$sto kiedy otrzymuj$ komponenty 
do Systemu marze) lub do osobnych 
recenzji, ich cena mnie zaskakuje, ale 
w przypadku kolumn Cantona wr$cz 
nie posiada!em si$ ze zdumienia, kiedy 
zobaczy!em, ile kosztuj". Stwierdzenie, 
#e s" solidnie wykonane nie oddaje ich 
urody. To jakby powiedzie&, #e Angelina 
Jolie jest ca!kiem atrakcyjna, a Sebastian 
Vettel to niez!y kierowca. Wyko)czenie 
tych kolumn jest perfekcyjne, a jako'& 
wykonania osi"ga standardy, jakich na 
pró#no szuka& w'ród produktów w wielo-
krotnie wy#szej cenie.

Canton 720.2 to kompaktowe kolum-
ny, chocia# zamkni$te w obudowach 
o do'& du#ej g!$boko'ci. Wyposa#ono 

Z LEWEJ: 
Niedrogie, 
ale oferuj!ce 
imponuj!ce 
brzmienie kolumny 
Canton Karat 
720.2

www.facebook.com/KlipschPolska

SYSTEM MARZE!
T+A/CANTON

38  HI-FI CHOICE  |  HOME CINEMA

System marzen #362 str 99-101.indd   38 12/6/12   10:20 AM



i przyjemny charakter brzmienia ca!ego 
systemu. D"wi#k nie jest w $aden sposób 
ocieplony czy sztucznie wyg!adzony. 
%rednica jest wyrazista, bas zwarty, 
a muzyka wci&ga i zach#ca do uwa$ne-
go s!uchania. Jednocze'nie w brzmieniu 
nie ma $adnych oznak twardo'ci czy 
mechaniczno'ci; d"wi#k w nagraniu 
„Jungle Bill” okaza! si# bogaty, pe!ny 
i szczegó!owy, charakteryzowa! si# 
'wietnym tempem i zwinno'ci&. W du$ej 
mierze odpowiadaj& za to zastosowane 
w E-Series dwa 32-bitowe przetworniki 
DAC w konfiguracji dual mono. Taki 
uk!ad pozwoli! uzyska( znakomit& 
szczegó!owo'( brzmienia po!&czon& 
z rozbudowan& scen& d"wi#kow& 
i naturaln& tonalno'ci&. Dodatkowym 
bonusem jest brak m#cz&cej na d!u$sz& 
met# szorstko'ci typowej dla urz&dze) 
cyfrowych.

Kolumny Canton idealnie pasuj& do 
tego charakteru brzmienia. Podobnie 
jak E-Series, Karaty 720.2 oferuj& wyj&t-
kowo szczegó!owe i zwinne brzmienie. 
Metalowe przetworniki nie wykazuj& 
$adnych potencjalnych wad tego typu 
g!o'ników. Co prawda ich brzmieniu 
daleko do mi#kko'ci, ale d"wi#k jest 
pozbawiony ostro'ci nawet przy mocnym 
podkr#ceniu g!o'no'ci. S& jednocze'nie 
bardzo komunikatywne i wci&gaj&ce. 
Ponadto, jak na tak ma!e obudowy, 
generuj& zaskakuj&co mocny bas.

Nieco ciemna tonalno'( T+A po!&czo-
na z wyrazisto'ci& i bezpo'rednio'ci& 
kolumn Cantona tworzy wr#cz idealny 
balans. Mamy tu przyk!ad synergii 
charakterystycznej dla bardzo starannie 
dobranych zestawów. Oto system, który 
imponuje umiej#tno'ci& wydobywania 
muzycznych detali i wiernego reprodu-
kowania najsubtelniejszych niuansów, 
dbaj&c przy tym, aby ogólne brzmienie 
by!o przyjemne dla ucha.

Po prze!&czeniu si# na port Ethernet 
system sta! si# jeszcze lepszy. Co prawda 
w przypadku materia!u o jako'ci CD nie 
odczuwa si# jakiego' magicznego skoku 
– DAC pod tym wzgl#dem nie fawory-
zuje konkretnego "ród!a, ale muzyka 
w wysokiej rozdzielczo'ci wydobywa 
z elektroniki jeszcze wi#cej i zapewnia 
niezapomniane wra$enia. „The Face of 
Mount Molehill” w wykonaniu tria Neila 
Cowleya zabrzmia!o niezwykle wiary-
godnie. G!osy i instrumenty by!y bogate 
i szczegó!owe, oddaj&c przy tym charak-
ter miejsca, w jakim dokonano nagrania. 
Ogromna witalno'( tych niewielkich „pu-
de!ek” jest prawdziwym darem dla tych, 
którzy poszukuj& solidnego brzmienia 
w niewielkiej przestrzeni.

Je'li zainwestujemy w serwer i zgro-
madzimy kolekcj# muzycznych plików, 
T+A uraczy nas przejrzystym interfejsem 
i wyra"nym, czytelnym wy'wietlaczem. 
Szczególnie ten ostatni robi du$e 
wra$enie, udost#pniaj&c ca!& mas# 
u$ytecznych i logicznie zaprezentowa-
nych informacji. Programi'ci T+A pracuj& 
równie$ nad aplikacj& na iPada, która 
umo$liwi sterowanie ca!ym systemem.

Podsumowuj&c, mamy tu do czynienia 
z systemem oferuj&cym $ywe, szczegó-
!owe i wci&gaj&ce brzmienie. Im wi#cej 
czasu sp#dzi!em w jego towarzystwie, 
tym mniej by!em sk!onny ocenia( jego 
jako'( – po prostu wszystko brzmia!o 
idealnie. Malutki T+A pokazuje, $e je'li 
rygorystycznie podejdzie si# do zadania 
zaprojektowania zintegrowanego syste-
mu, to b#dzie on móg! z powodzeniem 
rywalizowa( z podobnej klasy systemami 
z!o$onymi z osobnych komponentów. 
Je'li kto' chce p!ynnie przej'( od p!yt 
CD do streamingu plików cyfrowych, 
a jednocze'nie nie chce dok!ada( coraz 
to nowych urz&dze), to ten miniaturowy 
duet nie ma sobie równych. Ed Selley

je w par# charakterystycznych dla 
Cantona aluminiowych przetworni-
ków. Za zakres 'rednio-niskotonowy 
odpowiada sze'ciocalowa membrana, 
podczas gdy wysokie tony przetwarza 
25mm tweeter z kopu!k& wykonan& ze 
stopu aluminium z manganem. Bas jest 
wspomagany pojedynczym, do'( du$ym 
portem. Najwyra"niej Niemcy z du$ym 
sceptycyzmem podchodz& do idei bi-
-wiringu, wi#c podobnie jak wi#kszo'( 
konstrukcji tego producenta, Karaty 

posiadaj& pojedyncz& par# do'( solid-
nych terminali. Skuteczno'( na poziomie 
85dB nie stanowi $adnego problemu 
dla wzmacniacza. Kolumny te$ nie maj& 
specjalnych wymaga), je'li chodzi o ich 
ustawienie.

Ten zestaw ma wiele zalet. Jest 
niewielki, mi!y dla oka, oferuje du$o 
zaawansowanych funkcji i charaktery-
zuje si# wyj&tkow& jako'ci& wykonania. 
Dobrze zaprezentuje si# w eleganckim 
salonie, nie zepsuje wystroju i b#dzie 
wiernie s!u$y! przez d!ugie lata. Na 
miejsce w naszym panteonie Systemów 
marze) zas!uguje za spraw& po!&czenia 
tych cech z niezwykle wci&gaj&cym 
brzmieniem.

Wra!enia z ods"uchów
Pierwsze ods!uchy przeprowadzi!em, 
wykorzystuj&c wbudowany nap#d CD, 
a nast#pnie przerzuci!em si# na bezstrat-
ne pliki FLAC dostarczane za po'red-
nictwem sieci Ethernet. Album „Baby” 
grupy Yello od razu ujawni! wyrazisty 

Mo!na by s"dzi#, !e 
system zintegrowany 
nie wymaga dostra-
jania czy konfiguro-
wania, ale tak nie 
jest. Wystarczy$o kilka 
drobnych zabiegów, 
aby uzyska# wyra%n" 
popraw& brzmienia. 
Na pierwszy ogie' 
posz$y podstawki. 
Moje Atacamy okaza$y 
si& nieco za niskie dla 
niewielkich Cantonów, 
ale zast"pienie ich 
odpowiednio obci"-
!onymi podstawkami 
Soundstyle Z2 pozwo-
li$o podnie(# tweetery, 
czego skutkiem by$a 
wi&ksza otwarto(# 
brzmienia. T+A nie 
jest tak wymagaj"cy 
dla okablowania, jak 
tradycyjny system, ale 
pod$"czenie kolumn 
kablem g$o(nikowym 
Atlas Hyper 3 da$o 
wymierne korzy(ci. 
Przewód ten jest bar-
dzo neutralny i dosko-
nale uzupe$ni$ system. 
Bardzo efektywny 
mo!e si& te! okaza# 
upgrade okablowania 
zasilaj"cego, co w przy-
padku systemu zinte-
growanego nie b&dzie 
tak kosztowne, jak 
w systemach z osob-
nymi komponentami. 
Kabel zasilaj"cy Atlas 
EOS wyg$adzi$ i oczy-
(ci$ nieco brzmienie, 
w imponuj"cy sposób 
eksponuj"c nawet 
najdrobniejsze detale. 
Zgodnie z audiofilskim 
obyczajem zdecydo-
wa$em si& te! na prze-
wodowe po$"czenie 
mi&dzy streamerem 
i routerem.

DOSTROJENIE 
SYSTEMU

Oto system starannie 
zaprojektowany 
pod wzgl&dem 
stylistycznym...
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