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Czy można  
jeszcze lepiej?

Kudos Super 10

Super 10 to szczytowe monitory  
w katalogu Kudosa, a zarazem  
dowód umiejętności  
projektującego je  
Dereka Gilligana.  
Przeznaczone  
do niewielkich pomieszczeń,  
mają zapewnić nabywcy  
high-endowy dźwięk. 
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nając możliwości innych ko-
lumn brytyjskiej wytwórni, 
postawiłem je w pokoju z na-

dzieją na bardzo dobre wrażenia odsłu-
chowe. I nie zawiodłem się.

Budowa
Super 10 są trzecim, po podłogów-

kach X2 („HFiM 12/2014”) i moni-
torach Cardea C1 („HFiM 4/2015”),  
a jednocześnie najdroższym z recenzo-
wanych przeze mnie modelem Kudosa. 
Cena, przymilnie ocierająca się o pułap 
20 tysięcy złotych, podkreśla ich am-

bicje brzmieniowe. Aby je zaspokoić, 
sięgnięto po sprawdzone rozwiązania. 
To średniej wielkości monitory, wypo-
sażone w wysokiej klasy przetworniki  
i komponenty zwrotnicy.

Proporcje obudowy, nawiązujące do 
klasycznego wzorca brytyjskiego moni-
tora, nadają Kudosom rasowy wygląd  
i wzbudzają sympatię od pierwszego 
wejrzenia. Skrzynki wykonano z MDF-u 
o podwyższonej gęstości i korzystnych 
właściwościach tłumiących. Grubość 
ścianek wynosi 18 mm. Obudowa jest 
wentylowana, a wyprofilowany wylot 

bas-refleksu umieszczono na jej tylnej 
ściance. 

Do wykończenia użyto naturalnych 
fornirów. Do wyboru są: różany, wiśnio-
wy, dębowy naturalny oraz barwiony na 
czarno, a także widoczny na testowanej 

parze klasycznie piękny orzechowy. Ja-
kość jego położenia nie budzi cienia za-
strzeżeń. Zestawy można zamówić także 
w białym lakierze satynowym.

Przetworniki wyprodukował Seas. 
Kopułkę Crescendo dostosowano do 
specyfikacji Kudosa. Jej obudowę (koł-
nierz oraz tylną komorę) wykonano ze 
stopu na bazie aluminium. Głośnik ma 
tekstylną membranę o średnicy 29 mm. 
Do napędu wykorzystano układ sześ- 

p Wytłumiona  
komora woofera.

t Wylot bas-refleksu  
na tylnej ściance.

q Klasyka.

q 29-mm miękka kopułka  
wysokotonowa i 18-cm stożek  
z powlekanego papieru.

p Zwrotnica 1. rzędu,  
tuż za gniazdami.
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ciu magnesów, rozmieszczonych zgod-
nie z opatentowanym rozwiązaniem  
Hexadym. 

18-cm przetwornik nisko-średnioto-
nowy ma membranę z powlekanego pa-
pieru. Aluminiowy korektor fazy pełni 
także funkcję radiatora odprowadzają-
cego ciepło z cewki. Sztywny odlewany 
kosz ma wąskie ramiona, ułatwiające 
przepływ powietrza. 

Przetworniki dostrojono w taki spo-
sób, by zastosować prostą, za to naj-
wyższej jakości zwrotnicę. Składają  
się na nią komponenty Mundorfa: dwie 
cewki powietrzne, kondensator olejo-
wy Supreme (w środku złoto i srebro) 
oraz dwa rezystory. Elementy połą-
czono punkt do punktu i przyklejono 
do płytki umieszczonej bezpośrednio 
za zaciskami głośnikowymi. Produ-

cent nie podaje częstotliwości po- 
działu.

Połączenia zrealizowano przewoda-
mi brytyjskiego Chorda. Warto sobie 
utrwalić ten widok, bo to rękodzieło 
najwyższej próby.

Pojedyncze zaciski wyprodukował 
Michell. Są świetnej jakości i zapewnia-
ją łatwe oraz pewne dokręcenie wide-
łek. To ważne, bo umieszczone wysoko, 
muszą utrzymać ciężar okablowania. 
Mocowane magnesami maskownice za-
bezpieczają przetworniki przed kurzem 
i przypadkowym uszkodzeniem. Do 
odsłuchów warto je jednak zdejmować.

Podstawki S50 to następcy S100 – hi-
storycznie pierwszego produktu Ku-
dosa. Stalowa kolumna o okrągłym, 
znacznym przekroju jest pusta w środ-
ku i niewytłumiona. Producent sugeru-
je wypełnienie jej piaskiem lub innym 
materiałem ograniczającym drgania. 
Noga opiera się na trójkątnej podstawie 
i trzech kolcach, które zapewniają sta-
bilne oparcie. Dostęp do śrub od góry 
znacznie ułatwia wypoziomowanie. Na 
górnej półce naklejono podkładki anty-
poślizgowe. Całość ma wysokość 60 cm 
i została pomalowana czarnym lakierem 
proszkowym.

Konfiguracja
Oprócz S50 w części odsłuchów wyko-

rzystałem ciężkie podstawki Femi Max.

W czasie dłuższej bytności w systemie 
Super 10 zagrały ze stałym składem McIn-
tosha (przedwzmacniacz C-48, lampowa 
końcówka mocy MC-2102, tranzysto-
rowe monobloki MC-301), jak również 
z japońskim wzmacniaczem dzielonym 
Accuphase’a, złożonym z przedwzmac-
niacza C-3850 i tranzystorowej końców-
ki P-7300. Jako źródła grały: odtwarzacz 
Audio Research Ref CD7, przetwornik 
c/a wbudowany w C-48, odtwarzacz 
sieciowy i tuner Denon DNP-720AE 
oraz gramofony Garrard 401/SME 312/ 
/AT33PTG2 i Acoustic Signature Primus/
RB202/MM1. 

Komponenty łączyły przewody Fade-
la z serii Coherence One (interkonekty 
RCA, przewody głośnikowe i zasilające 
wraz z listwą) oraz Aeroflex Plus (in-
terkonekt XLR). Zestaw uzupełniały 
VPI JMW Phono, Monster 400i2 (RCA)  
i QED Reference Optical Quartz (Tos-
link). System, ustawiony na stolikach 
StandArt SSP i STO, grał w profesjonal-

Kudos Super 10 na podstawkach S50.
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nie zaadaptowanej części pomieszcze-
nia o powierzchni 36 m².

Wrażenia odsłuchowe
Podobnie jak oględziny, tak i pierwsze 

słuchanie Kudosów Super 10 nie pozo-
stawi nikogo obojętnym. To wrażenie 

nie opuszczało mnie przez cały czas 
testu, niezależnie od repertuaru i klasy 
wykorzystanych źródeł.

W porównaniu z kolumnami odnie-
sienia, równowaga tonalna Super 10 jest 
przesunięta lekko w górę. To głównie 
efekt zastosowania kopułki znacznie 
przewyższającej możliwościami stare 
konstrukcje Vify moich ATC SCM-35. 
Przetworniki monitorów są ewident-
nie bardziej zaawansowane i stawiają  
na przekraczanie granic. Wysokie tony 
są najwyższej jakości – czyste, klarow-
ne i zróżnicowane. Tak przekazanych 
dźwięków słucha się bez zmęczenia, za 

to w ciągłej gotowości do odkrywania. 
Traktuję to jako współczesny kanon, 
choć na co dzień pozostaję wierny nieco 
innej estetyce. W każdym razie, soprany 
Super 10 są ich cechą pozytywnie wy-
różniającą i z takim dźwiękiem chyba 
mógłbym pozostać na dłużej. 

Nie znam częstotliwości podziału, ale 
trzeba przyznać, że została doskonale 
ukryta. Bogata średnica niemal dorów-
nuje jakością sopranom. Jest równie 
klarowna, rześka i szybka, a przy tym 
nie popada w przesadę; pozostaje przy-
jemna i naturalna. Podkreśla szybkość 
reakcji monitorów na impulsy mikrody-

namiczne. Wiernie odwzorowuje 
brzmienie głosów, instrumentów 
smyczkowych i fortepianu. Nie 
jest przy tym wypychana do słu-
chacza, przez co brzmienie nie 
staje się nachalne. Gdy w średnicy 
ATC jest więcej aksamitu, to Ku-
dos stawia na nieco chłodniejszy 
jedwab. 

Bas jest bardzo dobrze zestrojo-
ny; dokładnie taki, by nie masko-
wać opisanych powyżej zalet. Nie 
napręża się, a jednak jest zawsze  

q Przedniej jakości komponenty  
Mundorfa zmontowano  
metodą punkt-punkt.

t W modelu Super 10 zastosowano 
przetworniki Seasa.



Hi-end kolumny

46 Hi•Fi i Muzyka 2/17

w dobrym miejscu i natężeniu. Nie od-
wraca uwagi słuchacza od bogactwa 
góry, a z drugiej strony – dobrze wspie-
ra jej zalety. Czasem mógłby zabrzmieć 
nieco dosadniej, ale to już kwestia prefe-
rencji i efekt porównania z tonalnością 
i dynamiką trójdrożnych podłogowych 
ATC. Adaptacja do tego dźwięku zaj-
muje jedynie kilka minut i nie trzeba do 
tego mozolnie „dorastać”.

Być może właśnie dlatego, ze względu 
na zdecydowany charakter prezentacji, 
przez większą część odsłuchów kolum-

ny zasilała mocna lampowa końcówka 
MC-2102. Nie dosładza ona przesadnie 
brzmienia, a wypełnia je mikrodyna-
miką i pulsacją. W zestawie ze wzmac-
niaczem Accuphase C-3850/P-7300 
brzmienie stało się ultraprzejrzyste, ale 
nadal nie wpadało w sterylność. To bar-
dzo dobra cecha tych, ale także innych 
modeli Kudosa. Dzięki niej można co-
raz głębiej wchodzić w materiał dźwię-
kowy bez wynaturzania istoty muzyki. 

Detaliczność służy tu raczej ukazaniu 
i podkreśleniu możliwości mikrody-
namicznych, a nie jałowemu dzieleniu 
włosa na czworo. Z tego planktonu 
tworzy się dźwięk pełny, okraszony wy-
brzmieniami i harmonicznymi.

Z tranzystorowymi monoblokami 
MC-301 brzmienie miało więcej wy-
trawności niż z lampą, ale też bardziej 
kluczowy stawał się dobór repertuaru. 
Nie chcę powiedzieć, że Super 10 kapry-
szą, ale raczej, że są bardzo dobrą pro-
pozycją dla kochających klasykę, szcze-

gólnie zaś pianistykę i kameralistykę.  
W tym repertuarze rzeczywiście trudno 
je przebić. Z drugiej strony, tańsze mo-
nitory Kudos Cardea C1 wydały mi się 
w tym względzie bardziej uniwersalne.

Końcówka testu Super 10 przypadła 
na przesłuchania 15. Międzynarodowe-
go Konkursu Skrzypcowego im. Hen-
ryka Wieniawskiego, które w dobrej 
jakości transmitował PR2. Brytyjskie 
monitory świetnie się spisały w roli 

odsłuchów. Pozwoliły wczuć się w rolę 
bezpośredniego słuchacza, a może na-
wet jurora konkursu. Potrafiłem roz-
różnić klasę uczestników, wychwycić 
odmienności interpretacji tych samych 
utworów, docenić kunszt rywalizują-
cych na bardzo wysokim poziomie mu-
zyków. Muzyków już w jakimś stopniu 
doświadczonych, ale dopiero zdobywa-
jących mistrzowski szlif. Niektóre wy-
stępy były bliskie doskonałości, a może 
nawet i zupełnie takie. Ciekaw jestem, 
czy w przyszłych wykonawcy będą się 
starać równie mocno, czy też podejdą 
do interpretacji swobodniej i nadadzą 
jej bardziej indywidualny klimat? Ale 
to na marginesie, bo przecież każde wy-
konanie utworu jest potencjalnie nieco 

inne i chyba się nie da powtórzyć go  
w sposób dosłowny. W każdym razie 
cenię sobie, że możliwości brzmieniowe 
Kudosów Super 10 skłoniły mnie do ta-
kich dywagacji.

Konkluzja
W nawiązaniu do tytułowego pytania 

„Czy można jeszcze lepiej?” Kudos Su-
per 10 licytuje i podbija stawkę. Trudno 
będzie ją przebić.

Kudos Super 10
Cena:  19600 zł
Podstawki S50:    1050 zł

Dane techniczne:

Liczba dróg/głośników:  2/2
Przetworniki:   29 mm kopułka,  

18 cm nisko-średniotonowy
Skuteczność:  87 dB
Impedancja:  8 Ω
Pasmo przenoszenia:  40 Hz – 30 kHz
Rek. moc wzm.: 25-300 W
Ustawienie:  na podstawce
Wymiary (w/s/g):  35/20/27 cm
Masa:  9 kg/szt.

Ocena:
Brzmienie:   hi-end 

Nowe e-wydanie z aplikacją mobilną.  
Megapromocja na dobry początek!

e.hfm.pl
Wpisz kod zniżkowy HIFI i skorzystaj z 50% rabatu na prenumeratę.

Koszt rocznej prenumeraty wynosi jedynie 24,50 zł.
Magazyn możesz czytać online i offline  

(w samolocie, poza zasięgiem – na wakacjach).

Z kodu może skorzystać wiele osób. Promocja trwa do 31.03.2017.  
Szczegóły we wstępniaku 11/2016.

q Pojedyncze zaciski  
Michell Engineering.

t Maskownicę przytrzymują magnesy 
ukryte pod fornirem.
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