
QM10two

Wstêp

Lata 60-te i 70-te charakteryzowa³a nieomal ca³kowita supremacja 

brytyjskich firm audio na œwiatowym rynku, lata 80-te i 90-te 

przynios³y popularnoœæ szczególnie markom z dalekiej Japonii, 

natomiast wiek XXI to czas, w którym, zdaje siê, przyjdzie kolej na 

ekspansjê produktów ze Skandynawii. Mo¿e to jest spore 

uproszczenie, ale patrzPrimare¹c na poszerzaj¹c¹ siê wci¹¿ ofertê 

audio-stereo z pó³nocy Europy, mo¿na byæ pewnym, ¿e sprzêt hi-fi z 

tamtych krajów cieszy siê wielkim uznaniem poœród odbiorców 

dobrego dŸwiêku. By wymieniæ tylko kilka takich firm z brzegu: 

GamuT Audio, Bang & Olufsen, Dynaudio i Vitus Audio z Danii, 

Electrocompaniet, SEAS i Hegel z Norwegii, Amphion, Genelec i SES 

Audio Design z Finlandii, czy Primare, Bladelius, Audio Pro, Supra, 

Enterq, czy Marten ze Szwecji… Ta lista jest oczywiœcie o wiele 

d³u¿sza, lecz nie w tym rzecz, by wszystkie firmy ze Skandynawii tu 

wymieniæ, a aby Drogi Czytelnik mia³ przybli¿ony obraz 

rzeczywistoœci. 

To, co wyró¿nia produkty z pó³nocy Europy, to fakt, ¿e w ich niezwykle 

innowacyjnych konstrukcjach i budowie stosuje siê ciekawy 

oryginalny design, ekologiczne rozwi¹zania oraz naturalne elementy 

wykoñczenia zaaplikowane z wielk¹ dba³oœci¹ o najmniejszy 

szczegó³. A tak¿e, co wa¿ne, ka¿dy etap produkcji odbywa siê z 

poszanowaniem œrodowiska naturalnego. Takie podejœcie przynosi 

zaawansowane produkty o niekonwencjonalnych projektach, a 

przede wszystkim – dojrza³ym, rasowym dŸwiêku.

Nie inaczej jest i z firm¹ Guru Pro Audio – pochodzi ze Szwecji, ma w 

swojej ofercie wysokiej klasy urz¹dzenia audio hi-fi, dla wielu 

melomanów kultowe. Ale od pocz¹tku…

Ludwik Hegel
Stereo i Kolorowo

Monitory

Guru Pro Audio

Firma powsta³a w 2007 roku. Jej centrala mieœci siê w dawnej 

szwedzkiej stolicy – Uppsala, a zak³ad produkcyjny w Borlänge, czyli 

oko³o 200 kilometrów na pó³nocny zachód od Uppsala. Pierwszym 

firmowym produktem by³y monitory Guru QM10, które przebojem 

podbi³y œwiat, a raczej uszy (i oczy) melomanów.

Po sukcesie monitorów, skonstruowano tak¿e model pod³ogowy 

QM60, a obecnie trwaj¹ prace nad premier¹ nowych, mniejszych 

monitorów Guru Junior. Natomiast niedawno pojawi³a siê kolejna 

generacja QM10, któr¹ nazwano po prostu QM10two. Warto przy 

okazji wspomnieæ, ¿e sprzeda¿ tych kolumn osi¹gnê³a szokuj¹c¹ 

iloœæ 16 000 sztuk (rocznie!) tylko w Europie, a QM10 ciesz¹ siê tak¿e 

du¿¹ popularnoœci¹ na Dalekim Wschodzie, zaœ Japonia wrêcz 

oszala³a na ich punkcie.

Gwoli wyjaœnienia – QM to skrót od Quality Manager, o systemie tym 

napiszê szerzej w dalszej czêœci tekstu.

Budowa, w³aœciwoœci i wra¿enia ogólne

Monitory Guru QM10two przyjecha³y do mnie prosto ze Szwecji 

poczt¹ kuriersk¹ FedEx. Sposób ich opakowania w zasadzie 

wyklucza potencjalne uszkodzenia podczas transportu. Ka¿da ze 

skrzynek g³oœników owiniêta jest woreczkiem z ekologicznej tkaniny, 

a nastêpnie bardzo szczelnie opatulona wyj¹tkowo œciœle 

dopasowanymi dwoma g¹bkami (od do³u i góry). Zestaw dwóch 

kolumn umieszczonych w dwóch osobnych kartonikach jest 

nastêpnie w³o¿ony do wspólnego opakowania z grubego kartonu, 



a ten dodatkowo usztywniony specjalnymi metalowymi szynami na 

wszystkich rogach. 

Dedykowane podstawki do monitorów (brytyjskiej firmy Atacama) 

znajduj¹ siê w drugim kartonie. Warto wspomnieæ, ¿e ich monta¿ jest 

³atwy i nieskomplikowany, trwa góra 5-10 minut. Do trzech rur 

przykrêca siê dwie specjalne czêœci z grubej, wyt³aczanej blachy, a w 

doln¹ czêœæ wkrêca siê po 4. kolce. To wszystko. Guru QM10two po 

prostu stawia siê na podstawkach – od spodu g³oœników 

zamontowane s¹ nó¿ki z miêkkiego tworzywa, które osadza siê w 

odpowiednich miejscach podstawek. Stopki s¹ produktem 

szwedzkiej firmy Sonic Design, maj¹ za zadanie ca³kowicie 

odizolowaæ kolumny od zewnêtrznych szkodliwych wibracji.

Ca³oœæ tworzy zgrany estetycznie zestaw, choæ w literaturze mo¿na 

znaleŸæ liczne przyk³ady wymiany dedykowanych standów innymi – 

czêsto s¹ to podstawki wykonane z drewna.

Kolumny maj¹ nietypowe gabaryty, bo s¹ szersze, ni¿ wy¿sze - ich 

rozmiary to 232x300x252cm (wysokoœæ x szerokoœæ x g³êbokoœæ).

Na pewno Drogi Czytelnik widzia³, ogl¹da³ wiele ³adnych i 

estetycznych monitorów ró¿norodnych firm, które zachwyci³y go, 

wyj¹tkowo przyku³y uwagê. W przypadku QM10two to odczucie jest, 

zapewniam, nieprawdopodobnie zwielokrotnione. Te kolumny s¹ po 

prostu ponadprzeciêtnie piêkne! Ich design jest jednoczeœnie 

efektowny i stonowany, co zreszt¹ jest specjalnoœci¹ 

skandynawskiego wzornictwa.

Bardzo zwraca uwagê wysoka jakoœæ czarnego fortepianowego 

lakieru na skrzynkach, podkreœlam - „fortepianowego”, bo w 

przypadku Guru to nie jest marketingowy slogan na okreœlenie 

b³yszcz¹cego, g³adkiego lakieru – tu rzeczywiœcie jest po³o¿onych 

kilkanaœcie jego warstw, zapewniaj¹cych odpowiedni¹ trwa³oœæ i 

twardoœæ, a tak¿e kapitalne wizualne wra¿enie – jak na prawdziwym 

fortepianie koncertowym. Zreszt¹ oprócz czarnego lakieru, dostêpne 

s¹ tak¿e wersje bia³a i czerwona.

Na Guru QM10two oprócz fortepianowego lakieru, znajduje siê tak¿e 

wiele aluminium. W górn¹ œciankê, która tworzy jakby ramkê, 

wkomponowana jest p³ytka ze szczotkowanego aluminium, która jest 

dodatkowo lekko zmatowiona, przyciemniona. W jej lewym, 

przednim rogu nadrukowany jest napis/logo „GURU”. Takie same 

stalowe wstawki znajduj¹ siê dooko³a membran g³oœników oraz 

wokó³ terminali g³oœnikowych. Wygl¹da to niezwykle estetycznie, ale i 

surowo, przy okazji. Taka wywa¿ona nordycka stylistyka w mój gust 

znakomicie trafia. 

Wzornictwo kolumn Guru idealnie pasuje zarówno do wnêtrz 

urz¹dzonych tradycyjnie, jak i nowoczeœnie. W klasycznych, bêdzie 

dobrze komponowaæ siê na przyk³ad z antycznymi meblami (na 

zasadzie kontrastu), a w nowoczesnych – stanowiæ ukoronowanie, 

zwieñczenie wystroju. Monitory Guru maj¹ jeszcze jedn¹ 

niepoœledni¹ cechê – z pewnoœci¹ podobaj¹ siê kobietom, które pod 

wzglêdem akceptacji designu kolumn s¹ przecie¿ doœæ wybredne i co 

tu du¿o mówiæ – ich zdanie (i poczucie piêkna) ma najczêœciej 

decyduj¹cy wp³yw na ostateczny wybór, zakup nowego domowego 

sprzêtu hi-fi.

Wracaj¹c do budowy. Na froncie zamontowano g³oœnik œrednio-

niskotonowy (102mm) z membrany z w³ókien naturalnych. Tweeter to 

20,5mm kopu³ka (jedwab?). Jak ju¿ wspomina³em, membrany 

g³oœników otoczone s¹ wspólnym ko³nierzem wstawki ze 

szczotkowanego aluminium. Pomiêdzy dolnym, a górnym g³oœnikiem 

(w aluminiowej p³ytce) znajduje siê malutkie okienko, za którym 

osadzona jest niebieska dioda. Zapala siê ona, kiedy nast¹pi 

przesterowanie g³oœników, bo potraktuje siê je zbyt du¿ym 

obci¹¿eniem ze wzmacniacza. Wewnêtrzny mechanizm Quality 

Manager informuje u¿ytkownika o tym fakcie, a przez to zabezpiecza 

przed potencjalnym uszkodzeniem kolumn. Bardzo oryginalne 

rozwi¹zanie.

Na dole frontu wyciêto w¹sk¹ i szerok¹ szczelinê ujœcia bass-

refleksu. Producent nie ujawnia przekroju poprzecznego kolumn, 

informuje jedynie, ¿e wewnêtrzna konstrukcja zawiera rozwi¹zanie 

akustyczne typu rezonator Helmholtza, co nasuwa przypuszczenie, 

¿e w œrodku skrzynek znajduje siê linia transmisyjna dŸwiêku z 

licznymi przegrodami. Guru Pro Audio rekomenduje stawiaæ 

monitory blisko œcian – optymalnie przysuniête 3–6cm do tylnej œciany 

pomieszczenia ods³uchowego i na wysokoœci 60cm. Wówczas 

propagacja dŸwiêku ma najlepsze parametry jakoœciowe.

Z ty³u skrzynek znajduj¹ siê tak zwane terminale g³oœnikowe, piszê 

„tak zwane” poniewa¿ s¹ to w zasadzie dziury (wtyki) w obudowie 

obudowane plastikowymi pierœcieniami. Zachodzi tu, wiêc 

koniecznoœæ przy³¹czania kabli zaopatrzonych wy³¹cznie w 

zakoñczenia bananowe. Zupe³nie podobnie jak w urz¹dzeniach 

brytyjskiej firmy Naim. Wtyki g³oœnikowe przymocowane s¹ po œrodku 

niewielkiej tabliczki znamionowej wykonanej ze szczotkowanego 

aluminium.



monitor. Impedancja nominalna – 5Ohm, minimalna 4Ohm, a œrednia 

8Ohm. Skutecznoœæ monitorów to 87dB. Zalecana odleg³oœæ od 

s³uchacza od 1 do 4 metrów. Masa jednej sztuki - 6kg.

Warunki testu

Podczas ods³uchów u¿ywa³em nastêpuj¹ce wzmacniacze: Hegel 

H100 o mocy 2x120W przy obci¹¿eniu 8Ohm i 2x220W przy 4Ohm, 

Naim Nait XS o mocy 2x60W przy 8Ohm oraz Dayens Ampino o mocy 

2x25 W przy 8Ohm i 2x40W przy 4Ohm.

Jako Ÿród³o cyfrowe pos³u¿y³ g³ównie odtwarzacz CD Musical Fidelity 

A1 CD-PRO, a jako analogowe gramofony Clearaudio Emotion oraz 

Fonica F-600.

Monitory ustawia³em w dwóch pomieszczeniach – o powierzchni 

30m2 oraz 16m2. W tym pierwszym sta³y oko³o metra od tylnej œciany 

na dedykowanych podstawkach, a w drugim – na biurku odsuniête do 

tylniej œciany oko³o 5 centymetrów. Kolumny odniesienia to Vienna 

Acoustics Mozart Grand.

DŸwiêk

Bez w¹tpienia, monitory Guru QM10two s¹ jednymi z najbardziej 

frapuj¹cymi kolumnami, jakie ostatnio zdarzy³o mi siê s³uchaæ. 

Niezwykle intryguj¹ce jest to, ¿e s¹ raczej ma³e gabarytowo, ale 

generuj¹ niezwykle rozbudowany dŸwiêk. Jednak ich przekaz jest 

ca³kowicie spójny i harmonijny, bez odczuwalnych œladów 

podkolorowania dŸwiêku, czy sztucznego napompowania basów. Nic 

z tego! Tu prezentacja przynale¿y do typu precyzyjnych i 

energicznych, zmierzaj¹ca do rzeczywistej, prawdziwej. Jest szybka 

i realistyczna. Bliska.

Monitory tworz¹ bardzo klarown¹ i szerok¹ scenê; perspektywa 

stereofoniczna jest obszerna – siêgaj¹ca daleko poza obrys kolumn, a 

tak¿e g³êboko. Trzeba zaznaczyæ, ¿e g³oœniki ca³kowicie „znikaj¹” w 

pomieszczeniu (oczywiœcie, poza ich piêknym wygl¹dem) – dŸwiêk 

³atwo i lekko odrywa siê od skrzynek. Kiedy zamkn¹æ oczy, trudno je 

zlokalizowaæ, a taka cecha jest przymiotem bardzo dojrza³ych 

konstrukcji.

Jak ju¿ napisa³em, szwedzkie monitory reprodukuj¹ naturalny 

dŸwiêk, bez s³yszalnych sztucznych zabarwieñ. Warto zaznaczyæ, ¿e 

ów przekaz jest zdecydowany i dynamiczny oraz jednoczeœnie 

subtelny i wysublimowany. Nie agresywny. A tak¿e zgrany w czasie, 

koherentny. Komunikatywny. W zwi¹zku z tym, QM10two precyzyjnie 

oddaj¹ skalê ludzkich g³osów – ³¹cz¹c umiejêtnoœæ pokazywania barw 

i zró¿nicowanej tekstury wokali z energi¹ i temperatur¹ ich 

aktualnego natê¿enia, poziomu. Czyni¹ to swobodnie, bez wysi³ku - 

potrafi¹ wiarygodnie oddaæ zarówno namiêtny szept, jak i g³oœne ryki 

heavymetalowców. Zakres dynamiki i ekspresji jest imponuj¹cy. 

Zreszt¹ g³oœniki ³atwo przyjmuj¹ wysokie poziomy g³oœnoœci - bez 

oznak przesterowania mog¹ g³oœno graæ. Kiedy pod³¹czy³em je do 

mocnego wzmacniacza Hegel H100 i nastawi³em p³ytê z rockowym 

repertuarem, to po sporym przekrêceniu potencjometru w prawo 

zrobi³o siê w pokoju naprawdê g³oœno, a Guru bezproblemowo 

przekazywa³y te wysokie natê¿enia dŸwiêku tworz¹c atmosferê 

realnego koncertu, co œwiadczy o ich niezwyk³ych mo¿liwoœciach 

dynamicznych. W tym miejscu warto zaznaczyæ, ¿e jeœli potraktuje 

siê je zbyt du¿¹ dawk¹ pr¹du ze wzmacniacza, wówczas na froncie 

QM10two zapala siê niebieska dioda sygnalizuj¹ca przeci¹¿enia 

membran. Ciekawa rzecz. Zdarzy³o mi siê zobaczyæ jej niebieskie 

œwiate³ko tylko ze dwa – trzy razy podczas dwutygodniowego testu, a 

czêsto s³ucha³em bardzo g³oœno.

Przy d³u¿szych ods³uchach staje siê jasne, ¿e tonalnoœæ nie jest do 

koñca neutralna, bowiem œrednie tony, choæ naturalne i wybornie 

kolorowe oraz plastyczne, to ju¿ wysokie tony gdzieniegdzie s¹ 

W komplecie s¹ maskownice, które przyczepiaj¹ siê do kolumn przy 

pomocy ukrytych magnesów – dziêki temu fronty skrzynek 

pozbawione s¹ dedykowanych otworów, co sprzyja ogólnej estetyce.

Monitory, jak ju¿ napisa³em, wykoñczone s¹ niezwykle elegancko – 

dopracowany tu jest ka¿dy szczegó³, wszystko piêknie i dok³adnie 

przykrêcone, przemyœlane. Jakoœæ wykonania i wzornictwo 

przywodzi mi na myœl wysokiej klasy design i styl skandynawskiej 

firmy BoConcept, lecz w wydaniu audio, oczywiœcie.

I jeszcze kilka wa¿nych informacji technicznych. Zalecana moc 

amplifikacji od 5 do 150W. Natomiast pasmo przenoszenia rozci¹ga 

siê pomiêdzy 30Hz, a 30kHz, co jest imponuj¹cym parametrem jak na 



wyostrzone - po to, by móc skutecznie i wiarygodnie pokazywaæ 

rozdzielczoœæ oraz strukturê dŸwiêków. Muszê dodaæ, ¿e owe 

podkolorowanie sopranów jest oczywistym konstruktorskim 

kompromisem, dla potrzeby (dobra) pozosta³ych zakresów. Trudno 

oczekiwaæ (i wymagaæ) od ma³ych kolumn, by przy swoich 

gabarytach i niewielkich membranach gra³y jak wielkie pod³ogówki. 

Coœ, za coœ, szwedzcy in¿ynierowie i tak wykonali genialn¹ robotê – 

zamknêli wielki dŸwiêk w monitorze, przy jednoczeœnie 

umiarkowanej skali ograniczenia przejrzystoœci zakresów – tu 

sopranów. Jednak zjawisko to w 95 % s³uchanego repertuaru ma³o o 

sobie daje znaæ; czasami przy wiêkszych sk³adach orkiestrowych, 

rozbudowanej symfonice, etc.

Niskie tony podlegaj¹ szczególnej atencji, bo pomimo, ¿e s¹ 

generowane w du¿ej obfitoœci jak na monitory, to s¹ utrzymywane w 

ryzach sprê¿ystoœci i ¿wawoœci, a przez to nierozlewaj¹ce siê w 

nie³adzie, nadmiarze. S¹ silne, aczkolwiek skupione. Jêdrne.

Kiedy po³o¿y³em winyl Donalda Fagena "Sunken Condos" (Reprise 

Records/Warner MCG - 2012r.) na talerz gramofonu i w³¹czy³em 

paskowy napêd, monitory Guru QM10two pomog³y wydobyæ 

charyzmatyczny wokal solisty w sposób jednoznaczny z przestrzeni, 

a tak¿e pokaza³y bogat¹ jego kolorystykê oraz funkowy klimat. 

Partie dêciaków zabrzmia³y naturalnie i blisko, jednoczeœnie. Silny 

strumieñ powietrza z nich wydobywaj¹cy siê zawiera³ spor¹ dozê 

odpowiedniej dynamiki, a tak¿e przyjemne niuansowanie 

pozwalaj¹ce odró¿niæ klarnet od saksofonu, flet basowy od klarnetu 

basowego, a tr¹bkê od skrzyd³ówki w ich wspólnej nawa³nicy 

dŸwiêków. Struny gitar natomiast by³y dobrze rozwibrowane i 

niegasn¹ce zbyt szybko, pokazywane z naturaln¹ s³odycz¹, czarem - 

po prostu satysfakcjonuj¹co. Klasowo.

Z kolei czarny longplay kolektywu jazzowego z Islandii Mezzoforte 

„Anniversary Edition” (BMH Productions – 2009r.) zaoferowa³ mocny, 

ale i ¿ywy puls kontrabasu – nisko schodz¹cy i trzymaj¹cy zdrowy, 

atletyczny rytm. Struny by³y odczuwane namacalnie, z wiarygodn¹ 

wag¹ oraz silnym têtnem. Tr¹bka nakreœlona by³a na scenie 

realistycznie, z du¿¹ u³ud¹ jej tonów i plastycznoœci. Instrumenty 

wiarygodnie porozmieszczane by³y na scenie, precyzyjnie i z 

odpowiedni¹ skal¹ g³oœnoœci, dynamiki. Tak, monitory Guru 

niezmiernie ³atwo i dobrze radz¹ sobie z lokalizacj¹ Ÿróde³ pozornych 

zachowuj¹c zdrowy balans pomiêdzy efektownoœci¹, a 

efektywnoœci¹ przekazu.

Szwedzkie g³oœniki bardzo ³adnie odda³y emocjonalny klimat winylu 

Mylene Farmer „Anamorphose” (Polydor/Universal – reedycja 

2009r.). Nie doœæ, ¿e wokal Mylene zabrzmia³ subtelnie i namacalnie, 

to dodatkowo z ukazaniem jego g³êbi oraz w³aœciw¹ emfaz¹. Monitory 

posiadaj¹ dar przyci¹gania s³uchacza do siebie, ka¿dy element 

muzycznej uk³adanki rozmieszczaj¹ we w³aœciwym miejscu, tworz¹c 

œwietnie funkcjonuj¹c¹ ca³oœæ, dobrze zgran¹ i wiarygodn¹ 

przestrzennie, a do tego z mocnym bitem i spor¹ spektakularnoœci¹. 

We w³aœciwym porz¹dku, szyku i z oddechem. Fizjologicznie.

Konfiguracje

Wzmacniacz Hegel H100 w pe³ni wysterowa³ szwedzkie monitory, 

które otrzyma³y znakomit¹ kontrolê rytmu oraz wiele (jak na swoje 

mo¿liwoœci) basu. Przekaz by³ mocny, soczysty i przekonuj¹cy. 

Naturalny, lecz wiarygodny.

Brytyjski Naim Nait XS, który ma wyoblon¹ œrednicê, ale te¿ i bardzo 

zró¿nicowan¹ (bogat¹) przyniós³ kolumnom dodatkowe pok³ady 

energii, szczególnie odczuwalnej w tonach œrednich. Te sta³y siê 

bardziej plastyczne i namacalne. Fascynuj¹ce. Ów zestaw 

najbardziej przypad³ do gustu pisz¹cemu te s³owa.

Niewielki Dayens Ampino swoj¹ niewielk¹ moc¹ (2x25W)

zaproponowa³ ca³kiem wiarygodny drive, równe tempo i co 

fascynuj¹ce – spory bas. Niskie tony jednak, choæ nieŸle obfite, to 

krótkie - szybko koñcz¹ce siê. Bardzo dobry zestaw na biurko lub do 

sypialni.

Jako Ÿróde³ u¿ywa³em zarówno odtwarzacze CD jak i gramofony. 

Ulega³em jednak wra¿eniu, ¿e kolumny Guru kapitalnie pozwalaj¹ 

ukazaæ analogowy dŸwiêk gramofonów – pieczo³owicie, gruntownie 

wydobywaj¹ i uwypuklaj¹ ich brzmienie, a przede wszystkim buduj¹ 

zjawiskow¹ przestrzeñ z kapitaln¹ dynamik¹ w skali makro i mikro. 

Cudownie katalizuj¹.

Konkluzja

1. Monitory Guru QM10two reprezentuj¹ bardzo wysoki poziom 

estetyki, to design typu skandynawskiego – skromny, lecz efektowny. 

Wywa¿ony. Piêkna stolarka, lakier typu fortepianowego – polerowany 

na wysoki po³ysk. Du¿o wstawek z drapanego aluminium.

2. DŸwiêk znacznie wiêkszy ni¿ by wskazywa³y gabaryty skrzynek – 

obszerny, potoczysty, dynamiczny oraz szybki. Z nisko schodz¹cym 

basem, ni¿szym ni¿ u wielu podobnych konstrukcji, a jednoczeœnie 

doskonale kontrolowany. Harmonijny. Œrednica plastyczna z du¿¹ 

komunikatywnoœci¹ oraz wielk¹ swobod¹ przekazu ka¿dego gatunku 

muzycznego. Wysokie tony precyzyjne, aczkolwiek niekiedy 

(szczególnie przy bardzo gêstym materiale) nie do koñca 

wyrafinowane. Jednak niemêcz¹ce, nie agresywne – zmierzaj¹ce w 

stronê ³agodnoœci.

3. Referencyjna stereofonia – monitory ca³kowicie „gin¹” z 

pomieszczenia ods³uchowego. Zjawisko to nasila siê, kiedy 

przystawiæ je bli¿ej œcian tylnych pokoju. G³oœniki buduj¹ sporych 

rozmiarów przestrzeñ o perfekcyjnie zdefiniowanej scenie pozornej. 

Trójwymiarowo i wiarygodnie. Ponad standardowo dla tej klasy 

cenowej.

4. Guru QM10two s¹ ³atwe do wysterowania. W powy¿szym teœcie 

ka¿da z amplifikacji (Naim Nait XS, Hegel H100 oraz Dayens Ampino) 

nie mia³a z tym najmniejszych problemów, choæ ka¿da zrobi³a to 

nieco inaczej. Wydaje siê, ¿e mo¿e to byæ idealny kompan dla 

œredniej klasy wzmacniaczy Naim, bo z modelem Nait XS zgra³ siê 

wrêcz bajecznie. Szwedzkie monitory œwietnie te¿ „rozumiej¹ siê” z 

gramofonami – to Ÿród³o jest przez nie wrêcz kochane.

5. Zdrowa i racjonalna proporcja jakoœæ/cena. Za oko³o 8 000 z³ 

potencjalny nabywca otrzymuje wysokiej klasy dŸwiêk z piêknych 

skrzynek o niebanalnym wzornictwie, które przypadn¹ do gustu tak¿e 

(a mo¿e przede wszystkim?) p³ci piêknej. To niew¹tpliwa zaleta.

W komplecie (w cenie monitorów), jako bonus znajduj¹ siê 

dedykowane podstawki brytyjskiej firmy Atacama. 

6. Monitory Guru QM10two s¹ kultowe. Koniec, kropka!

�ród³o: 

http://stereoikolorowo.blogspot.com/2012/11/monitory-guru-qm10two.html
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