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Klasyczne w swej koncepcji, lecz nietuzinkowe w konstrukcji zestawy
tajwaƒskiego Ushera wzbudzajà szacunek klasà i wszechstronnoÊcià

oferowanego brzmienia. Oto wielkie, high-endowe kolumny 
w cenie dalekiej od absurdu.

BEZ KOMPLEKSÓW
ZESTAWY G¸OÂNIKOWE USHER CP-8871

Pokój o powierzchni 29,5 m2, zaadaptowany akustycznie, doÊç silnie wyt∏umiony • Odtwarzacze CD/SACD: Audionet ART V2, Marantz DV-12S2 • Przedwzmacniacz: Q-Audio Pre-X
• Audionet AMPI • Zestawy g∏oÊnikowe: Zoller Hi-Fi Design Temptation • Kable cinch: AudioQuest Panther • Kable g∏oÊnikowe: AudioQuest CV-6 / AudioQuest Bedrock (bi-wiring)
• Kable sieciowe: Neel N14E Gold, Neel N7ES Gold, N7E • Akcesoria: panele akustyczne ABC Soundlab Harmonium (1, 2, 3, 4), listwa sieciowa Neel, kondycjoner sieciowy Neel 
N5-1800K, stolik StandART STO, platforma Troks 

SYSTEM ODS¸UCHOWY:�

F irmy Usher nie trzeba chyba przedstawiaç, gdy˝ jej
produkty goszczà ostatnio regularnie na naszych ∏a-
mach. Przypomn´ jedynie, ̋ e siedziba firmy mieÊci si´

w Taipei, na Tajwanie, a wi´kszoÊç modeli oferowanych ko-
lumn wysz∏a spod r´ki Joe d’Appolito, uznanego projektanta
zestawów g∏oÊnikowych. Recenzowany model CP-8871 rów-
nie˝ jest jego autorstwa. 

BUDOWA
Zestawy przynale˝à do serii Dancer, w sk∏ad której wchodzà
dwie podgrupy kolumn: wykorzystujàcych w∏asne g∏oÊniki
Ushera (symbole CP) oraz zbudowanych w oparciu o cera-
miczne g∏oÊniki Êrednio- i wysokotonowe marki Accuton 
i woofery Etona (symbole AC). Co ciekawe, odpowiedniki
z jednej i drugiej grupy majà praktycznie identyczne obudowy.
Producent najwyraêniej wychodzi z za∏o˝enia, ˝e op∏aca si´
zaproponowaç dwie wizualnie podobne konstrukcje o zró˝ni-
cowanym charakterze brzmienia. Jest to praktyka niespotyka-
na na rynku high-end. Zdaniem polskiego dystrybutora, 
CP-8871 lepiej wspó∏pracujà ze wzmacniaczem tranzystoro-
wym, zaÊ dro˝szy model AC-20 – z lampà. W rzeczywistoÊci,
ró˝nice pomi´dzy obydwiema konstrukcjami si´gajà znacznie
dalej. CP-8871 majà mniejsze, 8-calowe woofery i sà znacznie
∏atwiejsze w ustawieniu ze wzgl´du na ca∏kowicie inne, tj.
suchsze zestrojenie basu. 
CP-8871 to pot´˝ne kolumny, mimo ˝e ich wyszukana forma
stara si´ to sprytnie zamaskowaç. O ile szerokoÊç obudowy
(32 cm) i jej wysokoÊç (1,37 m) sà jeszcze do przyj´cia, o tyle
jej g∏´bokoÊç (85 cm) mo˝e mocno zaskoczyç. Obudowy zo-
sta∏y silnie odchylone do ty∏u, co zwi´ksza minimalnà odle-
g∏oÊç, na jakà mo˝emy je zbli˝yç do Êciany (liczàc od przedniej
Êcianki). Kszta∏t obudów nie ma prawie nic wspólnego z tra-
dycyjnym, prostopad∏oÊciennym pud∏em. Co prawda, ∏atwo
tu odnaleêç elementy stylistyczne znane z wielu projektów
firm takich jak Avalon czy Sonus Faber, ale nie zmienia to fak-

tu, ˝e kolumny robià wra˝enie. Zw∏aszcza ˝e wykona-
nie w niczym nie ust´puje produktom pierwszoligo-
wym. P∏yta czo∏owa, wykonana z a˝ czterech warstw
MDF-u o ∏àcznej gruboÊci przekraczajàcej 6 cm, ma
Êci´te boczne kraw´dzie, przy czym szerokoÊç Êci´cia
stopniowo zwi´ksza si´ w jej górnej cz´Êci. W okolicy
tweetera przekrój p∏yty przybiera kszta∏t trapezu. Gór-
na jej kraw´dê zosta∏a silnie zaokràglona. Zabiegi te
majà na celu redukcj´ efektu dyfrakcji fal promienio-
wanych przez g∏oÊniki. Wygi´te panele boczne, ∏agod-
nie schodzàce si´ z ty∏u, wykonano z 25-mm p∏yt MDF,
pokrytych 3-milimetrowà warstwà naturalnego drew-
na (dost´pne sà dwa wykoƒczenia: ciemny orzech (na
zdj´ciach) lub brzoza. ˚adna ze Êcianek kolumn nie
jest równoleg∏a. Górna, o lekko wkl´s∏ym profilu, pod-
nosi si´, idàc ku ty∏owi obudowy. Wewnàtrz pot´˝-
nych skrzyƒ wklejono system wieƒców usztywniajà-
cych, biegnàcych w pionie i w poziomie. Efektem jest
niebagatelna masa kolumn – a˝ 77 kg. Kunszt wyko-
nania obudów przejawia si´ nie tylko w jakoÊci samej
stolarki, ale w drobnych detalach, jak choçby pot´˝ne,
z∏ocone zaciski g∏oÊnikowe zintegrowane z tabliczkà
znamionowà. Pewnym zgrzytem wydaje si´ jednak za-
stosowanie kartonowych tuneli basrefleksu (na tylnym
panelu), pozbawionych jakichkolwiek zaokràgleƒ, co
skutkuje podwy˝szonym poziomem szumów, a nawet
s∏yszalnym rezonansem. 
Podczas w∏aÊciwej eksploatacji kolumny powinny spo-
czywaç na drewnianych coko∏ach zaopatrzonych
w du˝e mosi´˝ne sto˝ki, jednak potencjalnym u˝yt-
kownikom odradzam monta˝ coko∏ów od razu na po-
czàtku. Nawet drobne przesuwanie kolumn staje si´
wówczas bardzo ucià˝liwe, nie mówiàc ju˝ o destruk-
cyjnym dzia∏aniu sto˝ków na dywan czy pod∏og´. Do
chwili znalezienia optymalnego ustawienia systemu,

3-dro˝ne CP-8871 
to wielkie kolumny:
mierzà prawie 1,40 m 
i wa˝à 77 kg (sztuka)
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kolumny najlepiej postawiç bezpoÊrednio na wy-
k∏adzinie lub pod∏o˝yç mi´kki filc w przypadku gdy
pod∏oga jest nieos∏oni´ta. 
CP-8871 sà konstrukcjà 3-dro˝nà. Do reprodukcji
basu s∏u˝à dwa woofery 8955 o Êrednicy 21 cm,
zaÊ Êredni zakres (od ok. 300-400 Hz) odtwarza
podobny konstrukcyjnie g∏oÊnik 18-cm (8945), za-
mkni´ty wraz z 28-mm kopu∏kà jedwabnà w wy-
dzielonej komorze. Omawiane przetworniki do
z∏udzenia przypominajà znane konstrukcje Scan-
-Speaka. Papierowo-w´glowe membrany woofe-
rów i g∏oÊnika Êredniotonowego pochodzà od te-
go samego dostawcy, z którego korzystajà Duƒczy-
cy, jednak parametry T-S odpowiednich g∏oÊników
sà ró˝ne. Woofer 8955 ma cz´stotliwoÊç rezonan-
sowà 24 Hz, a wi´c nieco wy˝szà ni˝ np. g∏oÊnik
21W/8550 Scan-Speaka, co wynika z zastosowa-
nia l˝ejszej membrany. Iloczyn Bl wynosi 7,47, czy-
li niezbyt du˝o, bioràc pod uwag´ ogromny uk∏ad
magnetyczny tego g∏oÊnika, mierzàcy a˝ 146 mm.
W mniejszym g∏oÊniku 8945 magnes ma „jedynie”
12 cm. Obydwa przetworniki otrzyma∏y odlewane
kosze z lekkich stopów oraz wentylacj´ dolnego re-
sora. Miedziowanie niektórych elementów uk∏adu
magnetycznego s∏u˝y minimalizacji zniekszta∏ceƒ
harmonicznych 2. i 3. rz´du. W tym kontekÊcie dzi-
wi fakt, ̋ e frez g∏oÊnika Êredniotonowego jest pro-
sty, podczas gdy Êcianka ma w tym miejscu gru-
boÊç a˝ 66 mm. Ograniczenie przep∏ywu powie-
trza za membranà z pewnoÊcià nie u∏atwia g∏oÊni-
kowi swobodnej pracy. 

Zwrotnice zawierajà elementy oczekiwanej, wyso-
kiej jakoÊci, zmontowane na dwóch oddzielnych
p∏ytkach. Po∏àczenia z g∏oÊnikami zrealizowano ty-
powym przewodem OFC zaopatrzonym we wsuw-
ki. W filtrze woofera pracuje jedna cewka transfor-
matorowa i jedna powietrzna, uzupe∏nione rów-
noleg∏ym kondensatorem (filtr 3. rz´du) oraz ob-
wodem korekcji impedancji. Jej modu∏ ma dzi´ki
temu ∏agodny przebieg, ale dwa minima w zakre-
sie poni˝ej 300 Hz osiàgajà wartoÊç ok. 3 omów.
Nieco zaskakujàce jest bliskie rozmieszczenie ce-
wek z identycznà orientacjà w zwrotnicy woofera.
Prowadzi to do nieuchronnej wzajemnej indukcji
elektromagnetycznej. Filtry dolno- i górnoprzepu-
stowe g∏oÊnika Êredniotonowego sà 2. rz´du, na-
tomiast zwrotnic´ tweetera tworzy filtr 3. rz´du,
bez rezystora dopasowujàcego, uzupe∏niony ob-
wodem Zobla, wyg∏adzajàcym impedancj´ g∏oÊni-
ka. Zainteresowanych bli˝szymi szczegó∏ami na te-
mat budowy kolumn odsy∏am do publikacji Jame-
sa Moriyasu pod adresem: http://www.audio-
xpress.com/reviews/media/204moriyasu2210.pdf. 

BRZMIENIE
Majàc ÊwiadomoÊç tego, jak wielkie sà to kolumny,
mo˝na mieç uzasadnione obawy co do praktycz-
nych mo˝liwoÊci ich poprawnego ustawienia
w pokoju. W praktyce, CP-8871 nie sprawi∏y ˝ad-
nych przykrych niespodzianek. Czysty, liniowy bas
uzyskany ju˝ w „pierwszym podejÊciu” to cecha nie
do przecenienia w przypadku tak du˝ych zesta-

wów g∏oÊnikowych. Ogólny charakter niskich to-
nów najlepiej opisujà takie okreÊlenia jak: precyzyj-
ny, konturowy, wywa˝ony. Daleki od efekciarstwa
bas znakomicie spisuje si´ na materiale akustycz-
nym, mi´kko i czysto reprodukujàc brzmienie kon-
trabasu, stanowiàc jednoczeÊnie pe∏ny, a gdy trze-
ba, tak˝e bardzo niski fundament dla ca∏ej orkie-
stry. Nie mo˝na jednak powiedzieç, aby bas Ushe-
rów by∏ pot´˝ny, obdarzony atakiem, fizycznie od-
czuwalny na ca∏ym ciele. Dok∏adniejsza ocena tego
stanu rzeczy b´dzie silnie uzale˝niona od wyma-
gaƒ i preferencji s∏uchacza. Ja osobiÊcie odczu∏em
pewien niedobór Êredniego podzakresu basu. G∏o-
Êne odtwarzanie p∏yt Marcusa Millera, Chicka Corei
(and the Electric Band), Petera Gabriela nie wywo-
∏a∏o u mnie g´siej skórki. Âredni bas, od oko∏o 50
do 80 Hz, okreÊli∏bym jako troch´ nieÊmia∏y.
W efekcie zabrak∏o „mi´sa” i oczekiwanego wyko-
pu. Du˝y wp∏yw na subiektywnà ocen´ tego zjawi-
ska b´dzie mia∏ oczywiÊcie pokój ods∏uchowy.
Mo˝liwe, ˝e do∏ek w okolicach 60 Hz w moim po-
koju jest cz´Êciowo odpowiedzialny za powy˝sze
obserwacje. Najni˝szy bas (poni˝ej 40 Hz) zacho-
wywa∏ si´ znacznie Êmielej ni˝ Êredni podzakres,
b´dàc przy tym zdyscyplinowany, o nienagannej
kontroli i rozciàgni´ciu. 
W Êrednicy CP-8871 pokazujà, na co je naprawd´
staç. Nieco zakurzona ju˝ p∏yta Erica Claptona
„Unplugged” (wydanie amerykaƒskie) da∏a pokaz
tego, jak otwarcie i realistycznie brzmià te kolumny.
Klarowny, lekki dêwi´k obfitujàcy w alikwoty, do-

Zw´˝ajàca si´ ku ty∏owi obudowa ma za zadanie
wyeliminowaç fale stojàce pomi´dzy bocznymi
Êciankami

Usher nie wyklucza bi-wiringu (górne gniazda
obs∏ugujà sekcj´ Êrednio-wysokotonowà), ale
zwory sà bardzo solidne

Cokó∏ wyraênie wychodzi poza spód tylnej
Êcianki: o stabilnoÊç kolumn dba a˝ 5 du˝ych
sto˝ków wkr´conych w podstaw´
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skonale rozseparowane dêwi´ki oklasków publicz-
noÊci natychmiast przyku∏y mojà uwag´. Podobnie
jak wyjàtkowo przestrzenna, uwolniona od g∏oÊni-
ków, scena dêwi´kowa. Stereofonia okaza∏a si´ za-
skakujàco precyzyjna. Przy zgaszonym Êwietle do-
prawdy trudno zgadnàç, ˝e s∏uchamy tak du˝ych
kolumn. Dodam, ˝e fotel ods∏uchowy znajdowa∏
si´ relatywnie blisko bazy stereo – ok. 2,7 m. èród∏a
dêwi´ków w ca∏kowicie naturalny sposób wype∏-
nia∏y przestrzeƒ pomi´dzy kolumnami, daleko wy-
chodzàc poza obrys zewn´trznych kraw´dzi ko-
lumn. W dziedzinie realizmu przestrzennego, du˝e
Ushery zadowolà niejednego mi∏oÊnika drogich
monitorów podstawkowych, które – dodam dla ja-
snoÊci – nie mogà w ˝adnym razie konkurowaç
z CP-8871 pod wzgl´dem skali brzmienia, wielko-
Êci sceny dêwi´kowej. Rekonstrukcja jej pionowego
wymiaru nie nastr´cza wi´kszych problemów, i to
nie z racji wysokoÊci kolumn, ale dobrego ró˝nico-
wania zjawisk dêwi´kowych w tej „najtrudniejszej”
p∏aszczyênie. 
Pod wzgl´dem równowagi tonalnej, Ushery sà bar-
dzo bliskie ca∏kowitej neutralnoÊci. W stosunku do
referencyjnych s∏uchawek Staksa majà nieco wy-
eksponowanà Êrednic´; podobnà obserwacj´ od-
niós∏bym do kolumn odniesienia. Nie oznacza to,
˝e jest ona nienaturalnie podbita. Precyzyjniej by∏o-
by stwierdziç, ˝e brzmi bezpoÊrednio i nad wyraz
przejrzyÊcie. CP-8871 okazujà si´ wysoce obiek-
tywnym narz´dziem do odtwarzania p∏yt. Znako-
mita rozdzielczoÊç omawianego zakresu gwaran-
tuje bardzo dobry wglàd w nagranie przy niemal
ca∏kowitym braku agresji dêwi´ku. Dzi´ki temu
kontakt z muzykami staje si´ nadzwyczaj bliski.
Barwa instrumentów nie jest ani ciep∏a, ani zimna,
po prostu autentyczna. Szczególnie wiarygodnie
wypada fortepian. Trudno jest doszukaç si´ jakich-
kolwiek podbarwieƒ, poza niewielkà nieczystoÊcià
w dolnym podzakresie Êrednicy i minimalnym pod-
kreÊleniem górnego jej skraju. Objawia∏o si´ to je-
dynie na niektórych nagraniach z wiolonczelà lub
gitarà elektrycznà. Kopu∏ka brzmi g∏adko i, w rela-
cji do Êrednicy, doÊç ∏agodnie. DetalicznoÊç i selek-
tywnoÊç odtwarzanego zakresu zas∏ugujà na oce-
n´ dobrà. W tej grupie cenowej zapewne da si´ zna-
leêç kolumny o bardziej wyszukanej prezentacji so-
pranów, ale nie jestem pewien, czy ich poszukiwanie
stanowi dobry cel sam w sobie, jeÊli w zamian traci-
my zalety, których 8871 majà naprawd´ niema∏o. 

Jako zwolennik brzmienia maksymalnie ekspresyj-
nego i dynamicznego, przychylnie oceniam osiàgi
testowanych kolumn w tych˝e dziedzinach, choç
sk∏ama∏bym, piszàc, ˝e odkry∏em tu nowà jakoÊç.
Z pewnoÊcià, Ushery przekazujà sporà doz´ werwy
i majà niez∏y „drive”. Niez∏y, ale nie bardzo dobry.
KomunikatywnoÊç przekazu opiera si´ raczej na
spójnoÊci zakresów, braku podbarwieƒ i doÊç twar-
dym, punktualnym basie ni˝ na szybkoÊci, zwarto-
Êci odtwarzanych dêwi´ków. Sàdz´, ̋ e jest to kon-
sekwencjà rodzaju zastosowanych g∏oÊników. Du-
˝y i doÊç ci´˝ki przetwornik Êredniotonowy nie
przekazuje takich kontrastów i wyartyku∏owanych
transjentów jak mniejsze, l˝ejsze jednostki. Z kolei
bas, choç bardzo nisko schodzàcy i doskonale kon-
trolowany, jak wspomnia∏em, nie wgniata w fotel,
bardziej skupiajàc si´ na w∏aÊciwej reprodukcji wy-
brzmieƒ i instrumentów o naturze „statycznej”.
Mimo to, rytmicznoÊç brzmienia nie jest obca tym
kolumnom. P∏yty z materia∏em bluesowym (John
Lee Hooker – „The Healer”, Terry Evans – „Puttin’ it
down”) zabrzmia∏y naprawd´ wciàgajàco. 
S∏uchajàc tych kolumn, zawsze towarzyszy∏o mi
uczucie komfortu ods∏uchu, ale i swoistej pewno-
Êci, ˝e kolumny nie zaskoczà mnie w nieprzewidy-
walny sposób. Brzmià pod wieloma wzgl´dami
równo i na wysokim poziomie. 

KONKLUZJA
Przy cenie 34 000 z∏ za par´, Ushery CP-8871 bro-
nià si´ bez trudu. Oferujà dêwi´k o du˝ym rozma-
chu i skali, bardzo przejrzysty, obfitujàcy w szcze-
gó∏y, a przy tym ca∏kowicie wolny od zb´dnego
napi´cia czy agresji. NeutralnoÊç, trójwymiaro-
woÊç i wysoce satysfakcjonujàca paleta barw czy-
nià z nich prawdziwy instrument do odkrywania
na nowo swojej kolekcji p∏yt. Szerokie, wyrówna-

ne charakterystyki kierunkowe, jak równie˝ czysty,
suchy bas sprawiajà, ˝e pomimo ogromnych roz-
miarów, kolumny te b´dà ma∏o kapryÊne w usta-
wianiu. Ma∏a wartoÊç modu∏u impedancji suge-
ruje zastosowanie wydajnych wzmacniaczy tran-
zystorowych, choç niekoniecznie wielkiej mocy
(deklarowana efektywnoÊç wydaje si´ bliska
prawdy). 
W ostatecznym rozrachunku CP-8871 sà naj-
lepszymi zestawami g∏oÊnikowymi, jakie re-
cenzowa∏em na ∏amach AV. Fakt ten w ze-
stawieniu z jakoÊcià ich wykonania oraz ra-
cjonalnà cenà oznacza jednoznacznà reko-
mendacj´. 

DANE TECHNICZNE
Moc znamionowa 150 W 
Pasmo przenoszenia 28 Hz - 28 kHz (- 3 dB)
Impedancja znamionowa 4 Ω
Cz´stotliwoÊç podzia∏u 300 Hz, 2.5 kHz 
EfektywnoÊç 90 dB /1 W / 1 m
Wymiary (wys. x szer. x g∏´b.) 1370 x 320 x 850 mm
Masa 77,5 kg

USHER CP-8871

Membrany g∏oÊników sà identyczne jak
w w´glowych Scan-Speakach, za to parametry
T-S – zupe∏nie inne

AUDIOVIDEO 41

AV
TEST/HIGH-END

Do kompletu g∏oÊników z CP-8871 brakuje tylko drugiego woofera (g∏oÊnik z prawej). Etykietki 
na magnesach potwierdzajà deklaracj´ producenta, ˝e g∏oÊniki sà parowane z dok∏adnoÊcià 
do dziesiàtych cz´Êci decybela
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