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Swego czasu Roger Quested 
znany był z wytwarzania, głów-
nie na zamówienie, montowa-
nych na ścianie i podwieszanych 
pod sufitem potężnych monito-
rów głównych w dużych obiek-
tach studyjnych, ale od kilku lat, 
na skutek zmiany struktury rynku, 
ma w sprzedaży także mniejsze 
i przystępniejsze cenowo monito-
ry. Do takich należą właśnie S8R, 
które w ofercie Quested ujęte są 
jako monitory bliskiego pola.

F irma Quested działa na rynku 
już od długiego czasu, a jej za-
łożyciel zaczynał swą karierę 

realizatora pracując (na początku 
jako asystent) z takimi wykonaw-
cami jak The Rolling Stones, Pink 

Floyd, The Kinks, Paul Simon, Cat 
Stevens i Rick Springfield. Był asy-
stentem Glyna Johnsa podczas 
nagrań jednego z najsłynniejszych 
albumów rockowych wszech cza-
sów – Led Zeppelin 1. Na początku 
lat osiemdziesiątych był szefem 
studia Dick James Music. Wtedy też 
zaczął wytwarzać własne monitory, 
które coraz częściej pojawiały się 
w londyńskich studiach (takich jak 
Trident, Sarm West, Abbey Road, 
Westside czy Townhouse), a po-
tem na całym świecie. W ten spo-
sób zaczęła działać firma Quested 
Monitoring Systems, która od nie-
dawna ma swojego reprezentanta 
w Polsce – Mega Music z Sopotu.

Quested nie poszedł drogą wielu 
różnych firm wytwarzających mo-
nitory, które przeniosły produkcję 
do Chin i skupiły się na szukaniu 

najtańszych rozwiązań. Monitory tej 
marki wciąż są wytwarzane ręcznie, 
w Wielkiej Brytanii, w oparciu o wy-
sokiej klasy podzespoły.

Budowa
Monitory mają konstrukcję dwu-

drożną, z zasilaniem przetworników 
w trybie bi-amp. Ogólna moc wzmac-
niaczy pracujących w trybie AB wy-
nosi 370 W (RMS), mamy tu zatem 
do czynienia z jednymi z najpotęż-
niejszych monitorów bliskiego pola 
na rynku (choć ja byłbym skłonny 
uznać je za odsłuch średniego pola, 
a przy dzisiejszych standardach stu-
dyjnych nawet za odsłuch główny).

Za odtwarzanie wysokich tonów 
odpowiedzialny jest driver Quested 
TW20S z 28-milimetrową (11/8”), 
jedwabną kopułką, a niskie i śred-
nie tony przetwarza 8-calowy Volt 
BM2203 z odlewanym aluminiowym 
koszem. Cały system jest w stanie 
wytworzyć ciągły SPL na poziomie 
110 dB (w odległości 1 metra). Obu-
dowa wykonana jest z grubej płyty 
MDF, pokrytej na zewnątrz dość 
szorstkim lakierem strukturalnym. 

3.999 zł (sztuka)
PRODUCENT
Quested Monitoring 
Systems
www.quested.com
DYSTRYBUCJA
Mega Music
Sopot
tel. 58-551-18-82
www.megamusic.pl
Konstrukcja elektryczna: 
dwudrożne, bi-amp.
Konstrukcja akustyczna: 
bass-reflex.
Przetworniki: 8” (200 mm), 
11/8” (28 mm).
Wzmacniacze: 220 W RMS 
(LF), 150 W RMS (HF).
Maks. poziom SPL: 110 dB 
(1 m)
Pasmo przenoszenia: 
50 Hz–20 kHz (–3 dB).
Wejścia: combo (XLR, TRS 
1/4”), impedancja 10 kΩ.
Wymiary: 
300×430×370 mm.
Waga: 19,2 kg.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ
•  monitor bliskiego pola 

w produkcyjnym studiu 
nagrań

•  średnie pole i główny od-
słuch w małych i średnich 
reżyserkach

Quested S8R
monitory aktywne
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Ma ona konstrukcję typu bass-reflex, 
z dwoma okrągłymi otworami wylo-
towymi umieszczonymi na przedniej 
płycie. Między nimi znajduje się logo 
firmy Quested z diodą LED. Swoim 
świeceniem na zielono sygnalizuje 
ona gotowość do pracy, a czerwo-
nymi błyskami wskazuje osiągnięcie 
przez sygnał poziomu 2 dB poniżej 
progu przesterowania.

Jest też inna ciekawa funkcja 
tej kontrolki, której jeszcze nigdzie 
nie widziałem – błyskanie sygna-
lizuje, że jest... za zimno i system 
nie ma optymalnych warunków 
pracy. Należy wtedy włączyć moni-
tory i przez jakiś czas pograć z nie-
wielką głośnością, aż odpowiednie 
podzespoły osiągną właściwą 
temperaturę.

Dużą część na tylnym panelu zaj-
muje potężny radiator wbudowanych 
wzmacniaczy mocy. Monitor ma wej-
ście symetryczne w formacie combo 
(XLR i TRS 1/4”). Zamiast standar-
dowego regulatora głośności mamy 
do dyspozycji tłumik działający sko-
kowo w zakresie 18 dB, ustalający 
czułość wejściową, przy której moni-
tor generuje poziom SPL wynoszący 
96 dB. Jego pozycję można zmienić za 
pomocą płaskiego wkrętaka.

Powyżej regulatora czułości znajdują 
się przełączniki służące do kompen-
sacji niskich tonów (filtr górnoprzepu-
stowy 80 Hz) oraz wysokich (podbicie 
lub tłumienie 2 dB przy 10 kHz). Je 
także można obsłużyć tylko za pomocą 
małego wkrętaka płaskiego.

Monitor wykonany jest na pozio-
mie profesjonalnym – w każdym jego 
elemencie widać, że mamy do czynie-
nia z produktem dla zawodowców.

W praktyce
Jeśli miałbym w kilku słowach 

określić brzmienie S8R, to sprowa-
dziłoby się to do sformułowania: 
bardzo czysto, bardzo głośno i bardzo 
precyzyjnie. Monitor schodzi z ba-
sem do 40 Hz, zatem w większości 
przypadków nie będziemy potrzebo-
wać subwoofera. Jest to konstrukcja 
bass  -reflex; woofer ma 8 cali, a mimo 
to monitor nie ma żadnych tenden-
cji do podbarwiania niskich tonów. 
Co ciekawe, istotną rolę w ogólnym 
brzmieniu monitorów, w newralgicz-
nym zakresie 600–700 Hz, odgrywa 
bass-reflex. Tam właśnie pojawia 
się jego rezonans, tylko 8 dB cichszy 
od rezonansu głównego przy 38 Hz, 
który niejako wypełnia przestrzeń 
w miejscu opadania skuteczności 
woofera. Bass-reflex został tu wy-
korzystany nie tylko jako wsparcie 
głośnika niskotonowego w najniższej 

oktawie, ale też jako podparcie w ni-
skim środku.

Wspominając o precyzji S8R, mia-
łem na myśli między innymi dosko-
nałą stereofonię i łatwość w przed-
stawianiu lokalizacji źródeł dźwięku. 
Ta cecha monitorów bardzo ułatwia 
miksowanie, ponieważ każdy nasz 
ruch suwakiem głośności czy zwięk-
szenie/zmniejszenie pogłosu jest na-
tychmiast słyszalne.

Bas jest bardziej „brytyjski” niż 
„amerykański”, ale zwolennicy naj-
niższych tonów będą nim całkowicie 
usatysfakcjonowani. Bez trudu uzy-
skamy efektowne tąpnięcia tłustej 
stopy, a pływająca, dubstepowa linia 
basu zabrzmi efektownie, bez niczym 
nieuzasadnionych rezonansów.

Monitory nie są idealnie wyrów-
nane, jeśli chodzi o przetwarzanie. 
Mają dość wyraźnie wyeksponowany 
zakres 9–10 kHz, co jednak w niczym 
im nie ujmuje, ponieważ większa 
czytelność w tym zakresie sprawia, 
że monitory są bardzo precyzyjne. 
Na większości zestawów głośniko-
wych u odbiorców naszej muzyki (nie 
wspominając już o słuchawkach) to 
pasmo ma zazwyczaj silną nadrepre-
zentację, więc od razu możemy wy-
chwycić ewentualne problemy.

S8R nie preferują żadnego stylu 
muzycznego – w każdym sprawdzają 
się bardzo dobrze. Charakter ich 
brzmienia pozwala na wiarygodną 
ocenę wszystkich parametrów miksu, 
więc kwestia ich nie do końca wy-
równanej charakterystyki jest tutaj 
trzeciorzędna. Jak wspomniałem 
wcześniej, widziałbym je raczej jako 
odsłuch średniego pola i odsłuch 
główny niż jako typowy monitor 
bliskiego pola, ale wszystko jest kwe-
stią preferencji, oczekiwań i miejsca 
w reżyserce. W każdym razie przy 
cichym graniu sprawdzają się równie 
dobrze, jak przy głośnym.

Podsumowanie
W tej klasie monitorów cena 

ok. 4.000 zł za sztukę sprawia, że S8R 
są zdecydowanie godne zaintereso-
wania. W podobnej cenie można ku-
pić Dynaudio BM12A, ale oferują one 
znacznie mniejszą moc. Mocnym kon-
kurentem Quested będą współosiowe 
Equator Q8, o nieco mniejszej efek-
tywności, ale wyższej mocy wzmac-
niaczy. Można też wziąć pod uwagę 
ciekawe RCF Mytho 8, oferujące po-
dobną moc i wbudowane DSP.

Wybór monitorów jest kwestią 
bardzo indywidualną, zależną od 

preferencji i warunków w pomieszcze-
niu odsłuchowym. W mojej opinii S8R 
to jedne z najciekawszych odsłuchów 
z 8-calowym wooferem, jakie pojawiły 
się na rynku. Nie można ich pominąć, 
jeśli poważnie myślimy o zakupie pro-
fesjonalnego systemu monitoringu do 
naszego studia.   EiiS

Dużą część tylnego panelu monitora zajmuje 
radiator chłodzący stopnie mocy wzbudowane-
go wzmacniacza. �

� Charakterystyka monitora Quested S8R z uwzględnieniem pracy filtrów kompensacyjnych, 
które aktywujemy na tylnym panelu.
�� Charakterystyka monitora Quested S8R z uwzględnieniem pracy filtrów kompensacyjnych, 

� Charakterystyki poszczególnych elementów monitora zmierzone w bliskim polu. Uwagę 
zwraca krzywa pracy bass-refleksu (brązowa), który mocno wspiera woofer (krzywa fioleto-
wa) w szerokim zakresie częstotliwości.

� Charakterystyki poszczególnych elementów monitora zmierzone w bliskim polu. Uwagę 

+  doskonale  wypełniony, 
masywny i precyzyjny 
dźwięk

+  przetwarzanie basu spra-
wia, że nie wymagają sto-
sowania subwoofera

+  duża moc wyjściowa i po-
ziom SPL

+  świetna prezentacja detali
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