


lbedo u!ywa nowoczesnych 
pieców indukcyjnych, w któ-
rych w os"onie argonu topi 

si# srebrny granulat. Zanim przewod-
nik zostanie umieszczony w izolacji, 
musi przej$% kilka etapów, m.in. walco-
wanie do !&danej grubo$ci i szeroko$ci. 
Przewodniki maj& przekrój prostok&t-
ny, co zmniejsza efekt naskórkowy. Do 
konfekcjonowania stosuje si# wysokiej 
jako$ci wtyki, a do lutowania – cyn# 
z domieszk& srebra. Na koniec kable 
zostaj& ozdobione solidn& plakiet-
k& z nazw& modelu oraz zapakowane  
w estetyczn& kartonow& teczk#. Wszyst-
ko to jest pracoch"onne i, co si# z tym 
wi&!e, kosztowne. Tym bardziej musz# 
wi#c podkre$li%, !e w kontek$cie jako-
$ci wykonania ceny produktów Albedo 
wydaj& si# umiarkowane. Przewody 
prezentuj& si# znakomicie, z dba"o$ci& 
o detale.

Wygl&d Flat One bardzo mi przypad" 
do gustu. Bordowa izolacja silikonowa, 
pokryta czarn& nylonow& siateczk&, 
$wietnie si# komponuje z rodowanymi 
wtykami o niewielkiej oporno$ci oraz 
ozdobnymi srebrnymi pier$cieniami. 
Wewn&trz nieekranowanego przewodu 
biegn& dwie srebrne ta$my izolowane 
powietrzem.

G"o$nikowy Air 1 ma klasyczny 
czarny kolor, co wraz z plakietkami, na 

których wygrawerowano nazw# mode-
lu, oraz srebrnymi bananami z miedzi 
berylowej tworzy efekt stonowanej ele-
gancji. Jako przewodnik zastosowano 
tu pojedyncz& srebrn& ta$m# w izolacji 
powietrznej.

Robert Trzeszczy'ski

lbedo znam od lat. Rozmo-
wy z Grzegorzem Gierszew-
skim pozwoli"y mi pozna% 

(rmow& (lozo(#, zgodnie z któr& od-
powiednio uformowane srebro to naj-
lepszy przewodnik sygna"u muzyczne-
go. W zwi&zku z tym tekst, który mia" 
by% recenzj& kabli, przerodzi" si# w we-
wn#trzn& polemik# pomi#dzy upodo-
baniami moimi, a tymi, które chce mi 
zaszczepi% Grzegorz. Jaka jest prawda, 
rozstrzygnijcie sami.

Flat One i Air 1 "agodz& chropowa-
to$% systemu. Przy d"u!szym kontak- 
cie z nimi nasza percepcja si# zmienia  
i nie t#sknimy ju! tak bardzo za wyczy-
nowym oddaniem detali, perfekcyjn& 
precyzj& ustawienia instrumentów na 
scenie czy popisowo kontrolowanym 
basem. Te kable nie s& szablonowe. 
Prezentuj& podej$cie do odtwarzania 
muzyki inne ni! wi#kszo$% konkuren-
cji. Teraz rozumiem, dlaczego Grze-
gorz zaleca wpi#cie kabli na kilka dni  
i d"ugie spokojne ods"uchy. B"yska-
wiczne przepinanie Albedo z innym 
przewodami pokazuje efektowne cechy 
tych drugich. Flat One i Air 1 stawiaj& 
na co$ zupe"nie innego. W pierwszej 
chwili wydaj& si# matowe i przyga-
szone. Jednak d"u!sze przebywanie 
z muzyk& pokazuje, !e spokojniej- 
sza prezentacja mo!e si# okaza% bar-
dziej koj&ca i na d"u!sz& met# mniej 
m#czy. Takie podej$cie coraz bardziej 
do mnie przemawia, jednak do re-
cenzowania potrzebuj# lupy powi#k-
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szaj&cej detale. Musz# te! przyzna%, 
!e uwielbiam $ledzi% popisy perkusi-
stów czy szalone free jazzowe odjazdy, 
gdzie precyzja i kontur s& wa!niejsze 
od p"ynno$ci.

Przewód g"o$nikowy sprawdza"em 
razem z "&czówk&, ale te! osobno. Oba 
modele pokazuj& zbli!on& sygnatur# 
brzmienia, jednak to Air 1 w wi#kszym 

stopniu odpowiada za przyciemnienie 
d)wi#ku. Flat One wydaje si# lepsz& 
cz#$ci& (rmowego zestawu. Barwowo 
jest nieco zbli!ony do znacznie dro!-
szej Tary Labs RSC Prime, jednak ta 
ostatnia ma bardziej d)wi#czn& i wy-
brzmiewaj&c& gór# i dok"adniejszy 
bas. 

Albedo nie d&!y do cyzelowania 
szczegó"ów. Kable nale!y po prostu 
podpi&% i cieszy% si# muzyk&. Spraw-
dz& si# w starym rocku lub symfonice. 
Polecam je tak!e wszystkim meloma-
nom, którzy chc& przyciemni% i z"ago-
dzi% zbyt ostre brzmienie systemu.

Robert Trzeszczy'ski

brzmieniu Albedo s"ysza-
"em wiele dobrego, z tym 
wi#ksz& wi#c ochot& przy-

st&pi"em do testu.
Pierwsze minuty ods"uchu przebie-

ga"y spokojnie, co troch# si# k"óci"o  
z moim subiektywnym prze$wiadcze-
niem, !e srebrne kable zaskocz& dyna-
mik&, podkre$l& gór# pasma i zasypi& 

mnie szczegó"ami. Nic takiego si# nie 
sta"o. Przeciwnie, z g"o$ników pop"y-
n#"a pe"na spokoju muzyka. 

Brzmienie by"o g#ste, ciep"e i bardzo 
przyjemne; jakby sklejone w jednolit& 
ca"o$%. Nie zwolni"o nadmiernie, ale 
te! nie emanowa"o energi&. *aden 
zakres pasma nie zosta" uprzywile-

jowany. Dawa"o to efekt wyj&tkowej 
spójno$ci i muzykalno$ci. Mimo to 
nie potra("em si# oprze% wra!eniu, !e 
kto$ po"o!y" na g"o$nikach koc; mo!e 
niezbyt gruby, ale jednak. Skutkowa"o 
to odczuciem, !e tony wysokie si# wy-
cofa"y, $rednica zaokr&gli"a i zgubi"a 
cz#$% szczegó"ów, a bas straci" na szyb-
ko$ci i zró!nicowaniu. 

Uwag# przykuwa"a barwa instru-
mentów – wiarygodna, naturalna, ale 
i zbytnio wyg"adzona. Nic nie k"u"o 
w uszy; nie dra!ni"y eksponowane  
w niektórych nagraniach sybilanty. 
Taka prezentacja ograniczy"a poczucie 
przestrzenno$ci d)wi#ku, separacji in-
strumentów i ich lokalizacji. 

Ciekawe, !e opisany charakter 
brzmienia dotyczy zarówno "&czówki, 
jak i przewodów g"o$nikowych, ale opi-
sane efekty nie sumuj& si#, kiedy s"u-
chamy kabli w tandemie. Zauwa!one 
cechy powtarza"y si# z ka!d& z u!ytych 
w te$cie ampli(kacji, cho% najmniej 
by"y odczuwalne z tranzystorowym 
wzmacniaczem Zagra IV. 

Komplet Albedo mo!na z czystym 
sumieniem poleci% do systemów  
o wyostrzonym brzmieniu z wyeks-

ponowan& gór& pasma, którym brak 
muzykalno$ci. Do zestawie', któ-
re maj& przede wszystkim sprawia% 
przyjemno$% ze s"uchania, a nie s"u-
!y% do dzielenia w"osa na czworo.

Jerzy Mieszkowski


