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Ju˝ nie po raz pierwszy zestawy g∏oÊnikowe
Ushera goszczà w naszych testach. To ju˝ piàte
kolumny tego producenta recenzowane na ∏a-

mach AV. Raz po raz tajwaƒski wytwórca zaskakuje
produktami, o których mo˝na wypowiadaç si´ w su-
perlatywach. Do tej pory Usher nie by∏ jednak po-
strzegany jako wytwórca produktów naprawd´ przy-
st´pnych. Za najtaƒsze do niedawna kolumny tej
marki trzeba by∏o zap∏aciç prawie 4000 z∏. Teraz sytu-
acja uleg∏a istotnej zmianie. W katalogu zestawów
g∏oÊnikowych pojawi∏a si´ zupe∏nie nowa seria na-
zwana Mini lub po prostu Usher Series, w której zna-
laz∏o si´ 8 modeli: kolumna pod∏ogowa, 4 zestawy
podstawkowe (z których dwa majà pokaêne gabary-
ty, jeden jest kolumnà 3-dro˝nà), g∏oÊnik centralny
oraz dwie wersje minimonitora S-520/S-525. Druga
z nich mo˝e byç u˝ywana w systemach kina domo-
wego, w bezpoÊrednim sàsiedztwie kineskopu: za-
stosowane g∏oÊniki sà ekranowane magnetycznie. 

BUDOWA
Jeszcze lepsze wra˝enie robià zastosowane g∏oÊniki.
Nisko-Êredniotonowa trzynastka do z∏udzenia przy-
pomina Seasy z przezroczystymi membranami XP,
podobnie zresztà jak kopu∏ka chroniona niezdejmo-
walnà siateczkà. Nieznane jest pochodzenie g∏oÊni-
ka, ale z pewnoÊcià produkowany jest on przez lub
na zlecenie Ushera gdzieÊ w Azji. Mo˝na domniemy-
waç, ˝e membrana zosta∏a wykonana z polipropyle-
nu. Konstrukcja g∏oÊnika jest doÊç typowa dla ko-
lumn Êredniej klasy. Zastosowano nieruchomy sto-
˝ek fazowy, odlewany kosz i spory magnes (Êrednica
– 90 mm). Brak wentylacji cewki nie przynosi ˝adnej
ujmy ma∏ym Usherom, jeÊli weêmiemy pod uwag´
ich cen´. Ponad wszelkà wàtpliwoÊç, 1-calowa ko-
pu∏ka jest tekstylna, a cewk´ nap´dza tradycyjny ma-
gnes ferrytowy. Tweeter zamocowano offsetowo, to
znaczy znajduje si´ on bli˝ej jednej z kraw´dzi bocz-
nych obudowy. Z jednej strony pozwoli∏o to zamo-
cowaç otwór basrefleksu na przedniej Êciance,
z drugiej zaÊ – zró˝nicowa∏o kolumn´ lewà i prawà.
Uk∏ad portu BR i kopu∏ki stanowi symetryczne odbi-
cie w jednej i w drugiej kolumnie, sprzedawanych
wy∏àcznie w parach. 
Punkt podzia∏u pasma ustalono ni˝ej ni˝ zwykle, przy
cz´stotliwoÊci 2 kHz. JakoÊç i monta˝ zwrotnicy jest kolejnym dowodem na
to, ˝e w kraju producenta (a mo˝e gdzie indziej) chyba nie obowiàzujà pra-
wa ekonomii. Okaza∏a p∏ytka drukowana, przykr´cona do tylnej Êcianki za
poÊrednictwem dwóch wkr´tów i piankowej podk∏adki, z trudem przechodzi
przez otwór monta˝owy woofera. Znalaz∏o si´ na niej 8 elementów wysokiej
jakoÊci, tworzàcych dwa typowe filtry drugiego rz´du. Nawet w filtrze dolno-

przepustowym (woofera) nie poskàpiono kondensa-
tora polipropylenowego. Cewka nawini´ta grubym
drutem ma rozmiary wi´ksze ni˝ ca∏e zwrotnice
w niejednej kolumnie ze zbli˝onego przedzia∏u ceno-
wego! Tweeter jest t∏umiony dwoma szeregowymi
(zrównoleglonymi) rezystorami 8 i 10 Ω o mocy 15 W.
Równie˝ w sekcji nisko-Êredniotonowej zastosowano
dwa równoleg∏e oporniki 4 Ω o ∏àcznej mocy 30 W.
To bardzo du˝y zapas, zwa˝ywszy, i˝ moc znamiono-
wa kolumn wynosi tylko 50 W. To pokazuje, i˝ Usher,
nie szed∏ na kompromis, stosujàc elementy z szeregu
o nieco innych wartoÊciach i mniejszych mocach.
Z takà solidnoÊcià wytwórców sprz´tu audio mamy
obecnie bardzo rzadko do czynienia. Okablowanie
wewn´trzne wykonano tradycyjnà plecionkà mie-
dzianà o przekroju ok. 1,5 mm2 w pó∏przezroczystej
izolacji. Standardowe podwójne
terminale g∏oÊnikowe umo˝liwiajà
bi-wiring. 
Reasumujàc, w konstrukcji S-520
trudno dopatrzyç si´ jakichkol-
wiek oszcz´dnoÊci producenta
ponad to, co wydaje si´ zgodne
z logikà i zdrowym rozsàdkiem.
Kolumny nie tylko wyglàdajà na
solidne, ale w rzeczywistoÊci takie
sà. Jedynà rzeczà, o której warto
pami´taç po zakupie, jest dokr´-
cenie wkr´tów mocujàcych g∏o-
Êniki – ta uwaga dotyczy zresztà
wielu kolumn ró˝nych firm. 

BRZMIENIE
Ma∏e Ushery okaza∏y si´ wielkim
zaskoczeniem w teÊcie ods∏ucho-
wym. Ich brzmienie jest anormal-
nie dobre na tle konkurencji, i to
praktycznie we wszystkich jego
aspektach. BezpoÊrednio po od∏à-
czeniu kolumn referencyjnych nie
czu∏em dyskomfortu i choç skala
dêwi´ku uleg∏a skurczeniu, to nie
zwraca∏em na to wi´kszej uwagi
(spodziewajàc si´, ˝e tak w∏aÊnie
b´dzie). Pod wzgl´dem szeroko

rozumianej naturalnoÊci dêwi´ku, swobody przekazu in-
formacji, a nawet przestrzennoÊci, nie poczu∏em szcze-
gólnej ró˝nicy, dyskomfortu, jaki zwykle odczuwa si´,
pod∏àczajàc kilkunastokrotnie taƒsze (!) kolumny. Spraw-
dzian polegajàcy na s∏uchaniu muzyki z pomieszczenia
obok, wypad∏ nadspodziewanie dobrze. Nie przysz∏oby
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Najnowsze kolumny,
zdobywajàcej coraz

wi´ksze uznanie, marki
Usher to propozycja 

dla najmniej zamo˝nych
audiofilów

i melomanów. 
Nie by∏oby w tym nic
sensacyjnego, gdyby 

nie to, ˝e w jakiÊ
niepoj´ty sposób

unikni´to daleko idàcych
kompromisów

brzmieniowych.
W monitorach 

za 1300 z∏! Odtwarzacze CD:
Audionet ART V2 
(jako CD i jako nap´d) 
Przedwzmacniacze:
Q-Audio, Audionet
MAPI (jako przetwornik
c/a i przedwzmacniacz) 
Wzmacniacz mocy:
Audionet AMPI
Wzmacniacze
zintegrowane:
PrimaLuna Prologue
One, Harman Kardon
HK670
Zestawy g∏oÊnikowe:
Zoller Temptation 2000,
Vienna Acoustics
Haydn Grand
Kable cinch: Stereovox
HDSE, Cyrus
Interconnect
Kable g∏oÊnikowe:
AudioQuest CV-6,
Bedrock
Kable sieciowe: Neel
N7ES Gold, Neel N14E
Gold, N14E Gold
Signature
Akcesoria: panele
akustyczne ABC
Soundlab Harmonium
(1, 2, 3, 4A, XP),
kondycjoner sieciowy
Neel N5-1800K, stolik
Sound Art STO,
platforma Troks

SYSTEM 
ODS¸UCHOWY �

Terminale g∏oÊnikowe sà standardowe,
podwójne. Warto wyjàç blaszane

zworki i zastàpiç je krótkimi odcinkami
zwyk∏ych przewodów g∏oÊnikowych
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mi do g∏owy, ˝e pod∏àczone sà ma∏e zestawy
dwudro˝ne za 1300 z∏. Wydawa∏o si´, ˝e muzy-
ka sàczy si´ ze znacznie dro˝szych kolumn, na
dodatek o sporo wi´kszych gabarytach. 
W trakcie dalszych ods∏uchów wysz∏a na jaw pod-
stawowa i niebagatelna zaleta Usherów: uniwer-
salnoÊç brzmieniowa, wynikajàca wprost z wyso-
kiej jakoÊci poszczególnych zakresów. Ka˝dy ro-
dzaj muzyki brzmi na S-520 równie dobrze, a to
dlatego, ̋ e najwa˝niejszy zakres pasma, Êrednica,
jest zaskakujàco czysty, wolny od przebarwieƒ,
zdudnieƒ w dolnym podzakresie i dziur lub pod-
biç w górnym. Fortepian brzmi jak fortepian, bez
jakichkolwiek szklistoÊci czy zawoalowaƒ. Przeno-
szona jest niemal pe∏na paleta tonalna tego in-
strumentu, oczywiÊcie z wyjàtkiem najni˝szych
rejestrów. Tak wiernej reprodukcji Êrednich tonów
nie s∏ysza∏em chyba jeszcze z ˝adnej z kolumn tej
klasy (cenowej). Niski g∏os Terry’ego Evansa z p∏y-
ty „Puttin’ it down” (AQ Music) zosta∏ przekazany
bardzo poprawnie, choç z pewnym uszczerbkiem
w dziedzinie skali dêwi´ku (co jest zjawiskiem
normalnym). Mi∏oÊnicy ˝eƒskich wokali jazzo-
wych b´dà w pe∏ni usatysfakcjonowani: otrzymu-
jà bowiem rzeÊkoÊç, swobod´, wyrazistà artyku-
lacj´, sporo powietrza. Nawet utwory chóralne
nie sprawiajà k∏opotów. Trudno doszukaç si´ ja-
kichkolwiek rezonansów pochodzàcych od (solid-
nej w koƒcu) skrzynki. G∏oÊniki Êredniotonowy
i wysokotonowy doskonale si´ uzupe∏niajà. Opty-
malnà synergi´ obu zakresów uzyska∏em przy sil-
nym skr´ceniu osi kolumn do Êrodka (tweetery do
wewnàtrz), przy ustawieniu „w twarz” odczuwa-
∏o si´ niepotrzebnà lekkà poÊwiat´ w Êrednim
podzakresie sopranów. Wydaje si´, ˝e niska cz´-
stotliwoÊç podzia∏u sprzyja uzyskaniu lepszej dys-
persji dêwi´ku w pomieszczeniu. Mój pokój z sil-
nie rozpraszajàcà Êcianà tylnà, doÊç mocno wy-
t∏umionà przednià, zaadaptowanym sufitem, jak
równie˝ samo ustawienie kolumn (ponad 2 metry

od Êciany tylnej) oferujà stosunkowo rzadkà mo˝-
liwoÊç ods∏uchu zza linii bazy (od ty∏u). Wi´kszoÊç
zestawów g∏oÊnikowych nie daje w tym po∏o˝e-
niu prawie wcale wysokich tonów; równowaga
tonalna jest silnie zaburzona. Kolumny, które
ostatecznie oceniam wysoko, najcz´Êciej da si´
s∏uchaç w∏aÊnie z tej nietypowej pozycji: s∏yszalne
sà wszystkie zakresy, choç oczywiÊcie w zmienio-
nych proporcjach. Efekt ten niemal zawsze daje
si´ powiàzaç z szerokim kàtem promieniowania,
a ÊciÊlej – korzystnymi charakterystykami kierun-
kowymi. Testowane Ushery nale˝à w∏aÊnie do tej
„lepszej” grupy kolumn. 
Ârednica brzmi nie tylko naturalnie pod wzgl´-
dem barwowym (w bardzo ma∏ym stopniu ujaw-
nia si´ matowoÊç brzmienia, charakterystyczna
dla membran polipropylenowych), ale równie˝
dynamicznym. Reprodukcja transjentów nie mo-
˝e byç powodem do narzekaƒ, pod tym wzgl´-
dem testowane monitorki zachowujà si´ nie go-
rzej ni˝ konstrukcje wyposa˝one w lekkie i twar-
de membrany. Du˝a w tym zas∏uga Êwietnego
przetwornika wysokotonowego, dzi´ki któremu
brzmienie wy˝szych rejestrów prezentuje po-
ziom niedost´pny dla innych monitorów w prze-
dziale do 1500 z∏. Soprany sà ˝ywe, soczyste
i bardzo szczegó∏owe. Âwietnie wypada zarów-
no blacha perkusyjna, jak i skrzypce. Najbli˝sze
cenowo zestawy g∏oÊnikowe, oferujàce zbli˝onà
rozdzielczoÊç sopranów, to Eposy M5. 
PrzestrzennoÊç dêwi´ku nie mo˝e byç powodem
do krytyki, pod tym wzgl´dem S-520 stanowià Êci-
s∏à czo∏ówk´ w swojej klasie, chocia˝ w tej materii
ich przewaga nad bezpoÊrednimi rywalami nie jest
a˝ tak druzgoczàca jak pod wzgl´dem reprodukcji
poszczególnych zakresów. G∏´bia sceny zosta∏a
zaakcentowana ca∏kiem wyraziÊcie, co nie ozna-
cza, ̋ e mo˝na ju˝ mówiç o pe∏nej trójwymiarowo-
Êci dêwi´ku. Entuzjastycznie nale˝y oceniç precy-
zj´ lokalizacji oraz ogólne uporzàdkowanie obra-
zu przestrzennego, nawet w g´stych aran˝acjach
muzycznych. Pierwszy plan jest plastyczny,
a brzmienie – ca∏kiem namacalne. Zupe∏nie brak
jest swoistej „tekturowoÊci”, p∏askoÊci brzmienia,
znanych z tanich kolumn. Przy zgaszonym Êwietle
trudno jest zlokalizowaç, gdzie stojà g∏oÊniki –
scena jest wyraênie szersza ni˝ baza stereo. 
Na deser zostawi∏em ocen´ tonów niskich. W przy-
padku tak ma∏ych zestawów godny odnotowania
jest ju˝ sam fakt, i˝ bas by∏ obecny w wi´kszoÊci na-
graƒ. W 29-metrowym pokoju, zbyt du˝ym dla te-
go typu kolumn, nie czu∏em drastycznego odchu-
dzenia dêwi´ku – to kolejne pozytywne zaskocze-
nie. W mniejszym pomieszczeniu warszawskiego
sklepu Audiofil równowaga tonalna by∏a wr´cz
bez zarzutu. Mo˝na by oczekiwaç, ˝e pokuszono
si´ o jakàÊ tanià sztuczk´ w stylu podbicia 

DANE TECHNICZNE
System 2-dro˝ny BR
G∏oÊniki 130 mm woofer 

(YSS-13325-1PX) 
26 mm kopu∏ka (UA025-10) 

Moc znamionowa 50 W
EfektywnoÊç 86 dB
Pasmo przenoszenia 55-20 000 Hz (-3 dB) 
Impedancja znamionowa 8 Ω
Cz´stotliwoÊç podzia∏u 2,0 kHz
Wymiary (wys. x szer. x g∏´b.) 300 x 180 x 250 mm
Masa 6,3 kg

USHER S-520
Dystrybutor Fast sp. z o.o.

tel. (42) 663 17 50 
http://www.fast.com.pl

Cena za par´ 1300 z∏ (brzoza)
1650 z∏ (piano black, glossy white)
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OCENA SKALA (0-10)
Równowaga tonalna 10�
Dynamika i rytm 9�
RozdzielczoÊç 10�
Scena dêwi´kowa 10�
Bas 10�
Kategoria C

Swym wyglàdem S-520 troch´ udajà
stare „tabletki“ ProAca 

Solidne przetworniki to podstawa sukcesu, 
ale bardzo cz´sto to nie wystarcza, by kolumna 
by∏a naprawd´ dobra. W tym wypadku jakoÊç
g∏oÊników idzie w parze z efektami brzmieniowymi



Êredniego podzakresu (tzw. midbasu), co skutkowa∏oby pogorszeniem kontro-
li lub bardzo szybkim odci´ciem niskich sk∏adowych poni˝ej pewnej cz´stotli-
woÊci. Tak jednak nie jest. Bas co prawda „koƒczy si´” efektywnie w okolicach
60 Hz, ale to, co dzieje si´ powy˝ej tej cz´stotliwoÊci, napawa optymizmem. 
Niskie tony sà w∏aÊciwie ró˝nicowane, ∏adnie pokazujà kontury, wybrzmienia.
Próby zmuszania kolumn do odtwarzania najni˝szych rejestrów nie powodujà
efektów ubocznych w postaci poluzowania dêwi´ku. Silne impulsy elektryczne,
perkusyjne oraz nagrania z silnà linià basu akustycznego ujawniajà kompresj´
dêwi´ku, która pojawia si´ ju˝ przy niezbyt wysokich poziomach g∏oÊnoÊci. Jest
to przypad∏oÊç praktycznie wszystkich monitorów z ma∏ym wooferem, trudno
wi´c mieç o to pretensje. Chcia∏oby si´ jednak, by zastosowana trzynastka mia-
∏a nieco wi´kszà amplitud´ wychyleƒ. Mimo to, zakres dynamiki jest wi´cej ni˝
zadowalajàcy. Jak ju˝ wspomnia∏em, zestawy brzmià ˝ywo, spontanicznie
i zdajà si´ mieç wi´kszy zapas mocy, ni˝ ma to miejsce w rzeczywistoÊci. 
RytmicznoÊç brzmienia zas∏uguje na uznanie. 

KONKLUZJA
Ushery S-520 sà najwi´kszym odkryciem g∏oÊnikowym w tegorocznych te-
stach i zarazem najpowa˝niejszym kandydatem do przysz∏orocznej nagrody
Z∏ote Ucho w kategorii zestawów g∏oÊnikowych. Te niepozorne, lecz Êwiet-
nie wykonane kolumienki spiszà si´ doskonale nie tylko w roli pierwszego
powa˝niejszego zestawu g∏oÊnikowego. Brzmià niezwykle naturalnie, neu-
tralnie i czysto. Powinni ich pos∏uchaç równie˝ doÊwiadczeni audiofile, b´-
dàcy w posiadaniu wielokrotnie dro˝szych systemów. Jedni – w celach „edu-
kacyjnych”, inni – po to, by sprawiç sobie drugi, mniejszy system muzyczny,
na przyk∏ad do gabinetu. Ods∏uch muzyki za ich poÊrednictwem b´dzie za-
skakujàco przyjemny nawet po przesiadce z drogich B&W czy Thieli. 

S-520 mog∏yby kosztowaç dwa razy tyle i nadal by∏yby bardzo dobre. Za 2000
z∏ oceni∏bym je jako Êwietne – w mojej opinii konkurowa∏yby z Eposami M5.
A za 1300? To okazja roku! Ich przewaga w dziedzinie brzmienia, jak równie˝
jakoÊci wykonania nad innymi kolumnami w przedziale do 1500 z∏ jest znaczà-
ca. Szkoda nawet czasu na dalsze szukanie faworytów. Dla mnie wybór jest
oczywisty. I tu pojawia si´ problem: zabrak∏o gwiazdek. W punktacji koƒcowej
powinno byç ich szeÊç! ■

JakoÊç i rozmiary zwrotnicy sugerujà znacznie wy˝szy przedzia∏ cenowy
ni˝ ten, do którego faktycznie przynale˝à ma∏e Ushery
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